Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Λάρισα, 19 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αξιολόγησης
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020

Δεκέμβριος 2015
Επικαιροποιημένο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

~1~

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας

1Α. Επιτελική Σύνοψη
Το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠΘ) αποτελεί το προγραμματικό κείμενο που
περιγράφει τα μέσα και τους τρόπους που θα υλοποιηθεί η στρατηγική της
Περιφέρειας στην 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δρώντας συνεργατικά σε
πολλούς τομείς με τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το ΠΕΠΘ λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 401.130.674 € δημόσιας δαπάνης,
εκ των οποίων ποσό 320.904.539 € αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό
της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 57.094.659 € και το ΕΤΠΑ
με ποσό 263.809.880 €.
Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΕΠΘ, και κατά συνέπεια οι τομείς όπου αναμένονται
και οι σημαντικότερες αλλαγές που σκοπεύει να επιφέρει, συνοψίζονται στους εξής:








Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής
δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των
επιχειρήσεών της.
Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και
σύνδεσή του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και τη δημόσια
διοίκηση της Περιφέρειας.
Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου
δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και ενεργός ένταξη και κοινωνική
ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.
Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων,
και μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης
μεταφορικών υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση
απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη την διαπίστωση
της ανάλυσης και αποτύπωσης των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του
Προγράμματος σχετικά με την επιδείνωση της θέσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
τόσο ως προς τους Μέσους Όρους της Χώρας, όσο και ως προς της Ε.Ε, ιδιαίτερα
όσον αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στους γενικούς δείκτες της Αγοράς
Εργασίας, προκρίνει την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και του ΠΕΠΘ.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι
η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, σημαντικό μέρος της οποίας καλείται να υλοποιήσει το ΠΕΠΘ, απαιτεί
το κατάλληλο μίγμα Πολιτικής που θα συμβάλλει στην ανάσχεση του ρυθμού
οικονομικής συρρίκνωσης και κοινωνικής αποδιάρθρωσης, με δημιουργία
προϋποθέσεων διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στον εξωστρεφή προσανατολισμό
της οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, με παράλληλη μείωση
των αμβλυνόμενων μεν, αλλά υφιστάμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Το σχέδιο Αξιολόγησης που αναλύεται στις παρακάτω σελίδες προβλέπει δύο
κατηγορίες αξιολογήσεων: α) οριζόντιες αξιολογήσεις και β) θεματικές
αξιολογήσεις επιπτώσεων.
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Οι οριζόντιες αξιολογήσεις περιλαμβάνουν αξιολογήσεις της Στρατηγικής
Επικοινωνίας, καθώς και αξιολογήσεις Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας
του Προγράμματος.
Οι θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων θα καλύψουν το σύνολο των ειδικών
στόχων του ΠΕΠΘ εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους
επικεντρώνεται η στρατηγική του Προγράμματος, δηλ. Ανταγωνιστικότητα /
Επιχειρηματικότητα, Καταπολέμηση της φτώχειας και Κοινωνική Ένταξη,
Περιβάλλον, Προσπελασιμότητα / Υποδομές μεταφορών (βλ. σελ. 15-16
εγκεκριμένου ΠΕΠ). Επιπρόσθετες αξιολογήσεις επιπτώσεων θα εξετάσουν την
επίτευξη των στόχων τεχνικής βοήθειας και των Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, ενώ καλύπτεται το σύνολο των ειδικών
στόχων η ανάλυση επικεντρώνεται στους ειδικούς στόχους και στους
αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν στρατηγική ή /
και χρηματοδοτική βαρύτητα στο ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Για την εκπόνηση των Αξιολογήσεων Επιπτώσεων θα χρησιμοποιηθεί η θεωρητική
(theory-based) αξιολόγηση. Ο σκοπός των αξιολογήσεων είναι να εκτιμηθεί κατά
πόσο η παρατηρούμενη αλλαγή σε ένα πλήθος αναπτυξιακών παραμέτρων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας οφείλεται στο ΠΕΠΘ και όχι σε άλλους παράγοντες.
Συνολικά το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνει 19 αξιολογήσεις καθώς και μια τελική
Έκθεση των αποτελεσμάτων όλων των αξιολογήσεων. Πέντε εκ των αξιολογήσεων
θα υλοποιηθούν από άλλους, πλην της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΘ) φορείς, και μία υλοποιήθηκε ήδη (η εκ των
προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος). Οι υπόλοιπες δεκατρείς (13)
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν επτά αξιολογήσεις επιπτώσεων, τρεις αξιολογήσεις
αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας καθώς και
τρεις αξιολογήσεις της
Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος (βλ. Πίνακα 4.1). Ο προϋπολογισμός
αυτών των αξιολογήσεων ανέρχεται σε 325.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Τα χρονικά ορόσημα για την υλοποίηση των αξιολογήσεων αυτών είναι οι ετήσιες
εκθέσεις των ετών 2017 (30/06/2017), 2019 (30/6/2019) και 2022 (31/5/2022).
Εκτός των οροσήμων αυτών τοποθετούνται η εκ των προτέρων(ex ante)
αξιολόγηση του Προγράμματος που υλοποιήθηκε το 2014 και η τελική αξιολόγηση
της Στρατηγικής Επικοινωνίας η οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί τα τέλη του
2022, χρόνος κατά τον οποίο θα υποβληθεί και η Έκθεση Σύνοψης των
αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.

1Β . Executive Summary
The Regional Operational Programme “Thessaly 2014-2020” (ROP) describes the
means to implement the Region’s strategy in the 5th Programming Period acting
collaboratively with the Sectoral Programmes of the Partnership Agreement 20142020. The ROP receives 80% cofinancing from the European Regional
Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF). Its total budget
amounts to 401.130.674€ public expenditure, of which EUR 320.904.539€ is
Community expenditure. To this amount ERDF and ESF contribute with
263.809.880€ and 57.094.659€ respectively.
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ROP’s strategic objectives, where its most significant impact is expected, are
summarized in the following:
• Halting the decline of entrepreneurship and production in general and enhancing
the attractiveness, competitiveness and extroversion of the Region and its
businesses.
• Development and networking of regional research institutions as well as
connecting research with entrepreneurship and public administration.
• Development and increased participation of human resources in the labor
market as well as active inclusion and social integration of socially and
economically vulnerable groups.
• Protection of natural and cultural resources and transition to an eco-friendly
economy so as to address climate change and achieve efficient use of resources.
• Fulfillment of sustainable and safe-to-use transport infrastructure for growth
and employment.
• Implementation of spatial development programs to increase employability and
to tackle social exclusion phenomena in the context of territorial cohesion of the
subregions of Thessaly.
ROP’s ex-ante evaluation, taking into account the deterioration of Thessaly’s
position in terms of per capita GDP and Labour Market indicators with regard to
both national and European averages, supports ROP’s development strategy. It
mentions that the regional strategy, partly to be implemented by ROP, requires a
proper mix of policies that contribute to halting the rate of economic decline and
social disintegration, creating conditions for broadening the production base,
increasing productivity, competitiveness and an outward orientation of the
economy and improving living standards while reducing any intra-regional
disparities.
The Evaluation plan as detailed in the following pages includes two types of
assessments: a) horizontal evaluations and b) thematic impact assessments.
Horizontal evaluations include reviews of ROP’s Communication Strategy, as well
as assessments of ROP’s effectiveness and efficiency in various stages of
implementation.
The thematic impact assessments are aimed to cover all of the specific objectives
of the ROP “Thessaly 2014-2020”, focusing primarily on areas of strategic
importance, namely Competitiveness / Entrepreneurship, Poverty Amelioration
and Social Inclusion, Environment, Accessibility / Transport Infrastructures (see
pages 15-16 of approved ROP). Additional impact assessments will involve the
attainment of technical assistance objectives and Integrated Spatial Investments.
In this way, while covering all specific objectives of the Programme,
evaluations will focus more on objectives of higher strategic and / or
financial weight in the ROP and their respective outcome indicators.
Impact Assessments will employ a theory-based approach. Their purpose is to
estimate to what extent brought-about change in a number of Thessaly’s
indicators can be attributed to the ROP as opposed to other factors.
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Overall this Plan includes nineteen (19) evaluations as well as a final Report
summarizing the findings of all evaluations. Five evaluations are to be
implemented by entities other than the Managing Authority of Thessaly’s ROP
while one evaluation has already been implemented (i.e. ex ante). The remaining
thirteen (13) evaluations include seven (7) thematic impact assessments, three
(3) assessments of efficiency and effectiveness and three (3) reviews of ROP’s
Communication Strategy (for an overview of all evaluations see Table 4.1). Their
total budget equals to 325.000 € (VAT excluded).
The milestones for the completion of the afore-mentioned evaluations are the
annual implementation reports for the years 2017 (30/6/2017), 2019 (30/6/2019)
and 2022 (31/05/2022). Not related to these milestones are ROP’s ex ante
assessment, conducted in 2014, and the final review of ROP’s Communication
Strategy, due to be implemented by the end of 2022. Finally, the evaluations
findings report will be submitted in late 2022.

2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης
2.1

Εισαγωγή

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις αξιολογήσεις του ΠΕΠΘ στα Ταμεία ΕΤΠΑ
και ΕΚΤ από τα οποία συγχρηματοδοτείται κατά 80%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 401.130.674 € δημόσιας δαπάνης,
εκ των οποίων ποσό 320.904.539 € αποτελεί την κοινοτική συνδρομή.
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι (6) Άξονες:
Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με
αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΤΠΑ)
Άξονας 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ)
Άξονας 2β : Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΤΠΑ)
Άξονας 3: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον (ΕΤΠΑ)
Άξονας 4: Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)
Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Άξονας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.
Το ΠΕΠΘ προβλέπει επίσης ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, προκειμένου να
ικανοποιήσει καλύτερα τους στόχους του, να αντιμετωπίσει ή και ενισχύσει
επιμέρους ζητήματα περιοχών του και να στηρίξει την άρση ανισοτήτων.
Οι κύριες ανάγκες που το ΠΕΠΘ καλείται να αντιμετωπίσει είναι:


Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τόνωση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων



Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού
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στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση


Ανάπτυξη & δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του
με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και την δημόσια διοίκηση



Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών
υποδομών



Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση προς μία οικονομία
φιλική προς το περιβάλλον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
την αποδοτική χρήση των πόρων



Αύξηση απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση
αποκλεισμού υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

φαινομένων

Οι Αξιολογήσεις που θα πραγματοποιηθούν διακρίνονται
Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας και Επιπτώσεων.

σε

κοινωνικού

Αξιολογήσεις

Οι Αξιολογήσεις Επιπτώσεων είναι θεματικές, καλύπτουν το σύνολο των ειδικών
στόχων του Προγράμματος και θα εκπονηθούν περί την λήξη του. Οι Αξιολογήσεις
Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας αφορούν το ΠΕΠΘ εν συνόλω και θα
εκπονηθούν το 2017, το 2019 και το 2022(το 2022 θα προστεθεί και το κριτήριο
της συνάφειας). Τέλος, θα πραγματοποιηθούν Αξιολογήσεις της Στρατηγικής
Επικοινωνίας του Προγράμματος (Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας το
2017 και το 2019, Επιπτώσεων το 2022), καθώς και αξιολόγηση των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης:

-

εντοπίζει τα κύρια αξιολογικά ερωτήματα, καθορίζει την οργάνωση των
αξιολογήσεων και επιτρέπει την πρόληψη τυχόν αναγκών που θα προκύψουν
για την καλύτερη υλοποίηση τους.

-

καθορίζει τον τρόπο κινητοποίησης της εταιρικής σχέσης, της χρήσης των
αποτελεσμάτων καθώς επίσης και τις διαδικασίες κοινοποίησης των
αξιολογήσεων στο κοινό.

-

θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη διάρκεια του
προγράμματος για να ενσωματώσει επιπλέον αξιολογήσεις, εάν υπάρξει
μεταβολή στο υπάρχον πλαίσιο ή σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων σε
σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ως στρατηγικό κείμενο το σχέδιο αξιολόγησης συνοδεύει την εφαρμογή του
προγράμματος και στηρίζει την υλοποίησή του στην λογική της παρέμβασης.
Στοχεύει:


Σε μια εμπεριστατωμένη υλοποίηση του ΠΕΠΘ και λήψη αποφάσεων στη βάση
των αποτελεσμάτων των Αξιολογήσεων Εφαρμογής που θα πραγματοποιηθούν
το πρώτο τρίμηνο του 2017 και του 2019



Στη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν
κατά τη διάρκεια του προγράμματος



Στην τροφοδοσία των ετήσιων εκθέσεων του ΠΕΠΘ με στοιχεία επεξήγησης και
εκτίμησης της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας του.
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2.2

Εστίαση των αξιολογήσεων

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη:


Τα ευρήματα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Χωρικής
Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013, όπως αυτά
διατυπώνονται:
o

Στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 2013,

o

Στην Έκθεση Έρευνας Πεδίου με θέμα «Δράσεις ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των σχετικών
προκηρύξεων των ετών 2007 και 2009 του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-13»,

o

Στην Έκθεση Έρευνας Πεδίου με θέμα «Παρεμβάσεις Ενίσχυσης της
Προσπελασιμότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΘΣΗ»,

o

Στην Έκθεση Έρευνας Πεδίου με θέμα «Αποτίμηση των παρεμβάσεων
αστικής ανάπτυξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
2007-13»



Η ex-ante αξιολόγηση του Προγράμματος



Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3)



Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν
στη Θεσσαλία



Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση
της Φτώχειας



Η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά



Η Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και προώθησης στην Απασχόληση



Η Μελέτη του
Ελλάδα(2014)



Η Μελέτη αποτίμησης της Δράσης των
αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΥΣΣΑ, 2015)

ΟΑΕΔ

για

την

Επιχειρηματικότητα

από

κοινωνικών

Ανέργους
δομών

στην

άμεσης

Επίσης, λήφθηκε υπόψη η Λογική της Παρέμβασης, όπως αναπτύσσεται στο
εγκεκριμένο ΠΕΠΘ. Η Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις προτεινόμενες
στο παρόν Σχέδιο Αξιολογήσεις παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 1 με
τον αντίστοιχο τίτλο.

3. Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος
Το Σύστημα Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται η
λειτουργία της Αξιολόγησης και τις βασικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν από
τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στις αξιολογήσεις, προκειμένου να
συντονιστεί αποτελεσματικά ο σχεδιασμός και η εκπόνηση ποιοτικών αξιολογήσεων.
Παράλληλα, το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει την περιγραφή των
υποστηρικτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των
φορέων που εμπλέκονται στα θέματα της Αξιολόγησης, καθώς και τη διάδοση των

~7~

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
πορισμάτων των
Αξιολόγησης.

αξιολογήσεων

και

της

ανταλλαγής

απόψεων

σε

θέματα

3.1. Συντονισμός των αρμόδιων φορέων σε θέματα αξιολόγησης
Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της
αξιοποίησης των συμπερασμάτων τους, καθώς και της κατάρτισης των Σχεδίων
Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, αποτελεί κύρια αρμοδιότητα της Μονάδας
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑ 1 και της Μονάδας Συντονισμού της
Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ της ΕΥΣΕΚΤ2.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ΕΥΣΣΑ συνεργάζεται με
την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της
αξιολόγησης των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της
αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συντονισμού και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι συστηματοποιημένη και
ομογενοποιημένη, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία προβαίνουν στις
ακόλουθες ενέργειες:
 αποστέλλουν οδηγίες για την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των
Προγραμμάτων και παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής τους,
 παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και το είδος των
αξιολογήσεων βάσει των απαιτήσεων των Κανονισμών και των κατευθυντήριων
κειμένων, προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν
ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων,
 παρέχουν οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, επεξεργάζονται τα
πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με την
αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται με την ΕΥΣΕ 3
και την ΕΥΚΕ4 στη βάση των αρμοδιοτήτων τους,
 καταρτίζουν ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα για
αξιολογήσεις που αφορούν ομοειδείς δράσεις προκειμένου να εκπονηθούν με
ενιαίο τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα (κοινές δράσεις ΕΚΤ των
ΕΠ, στρατηγική επικοινωνίας, στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης,
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, έξυπνη εξειδίκευση),
 αποστέλλουν οδηγίες για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να
μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού
στόχου, στρατηγική Ευρώπη 2020),
 μεριμνούν για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των
δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων
του,
 διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Αξιολόγησης για τα στελέχη
των Διαχειριστικών Αρχών, κατά προτεραιότητα,
 διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και σε δεδομένα που
απαιτούνται για τη διενέργεια αξιολογήσεων και για τα οποία απαιτούνται
επιπρόσθετες ενέργειες σε επίπεδο ΕΑΣ.
Με σκοπό το συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά εμπειριών και
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης, συστήνεται το Δίκτυο Αξιολόγησης

1

ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015

2

ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.07.2015

3

ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015

4

ΥΑ 69135/ΕΥΘΥ626/22.06.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015
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των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συντονίζεται από την
ΕΥΣΣΑ και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ
(ΕΑΠΑΠ), η οποία συντονίζεται από την ΕΥΣΕΚΤ.
Η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο
Αξιολόγησης και συντονίζει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση
των στρατηγικών θεμάτων που θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο.
Η Διαχειριστική Αρχή5 είναι η αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του Σχεδίου
Αξιολόγησης του Προγράμματος, τη διενέργεια των αξιολογήσεων του
Προγράμματος και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Οι αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά την υλοποίηση του
Προγράμματος, παρακολουθούνται από επιτροπές παρακολούθησης και
παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για
τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου των αξιολογήσεων
(μεθοδολογίες, δείκτες κλπ), στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχει ένας ή
περισσότεροι εκπρόσωποι της ΕΑΣ, ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της
αξιολόγησης. Η ΕΥΣΣΑ, όπου το κρίνει σκόπιμο, συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις
αξιολογήσεις επιπτώσεων των Προγραμμάτων. Η ΕΥΣΕΚΤ συμμετέχει στις
οριζόντιες αξιολογήσεις και όπου το κρίνει σκόπιμο συμμετέχει σε μεμονωμένες
αξιολογήσεις επιπτώσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο
Αξιολόγησης που καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και κάθε
τροποποίησή του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις αξιολογήσεις του
Προγράμματος, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή και
παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της.
Οι Εταίροι συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη διαμόρφωση και
αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος με τη συμμετοχή τους
στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Για την ενίσχυση της διαδικασίας της
διαβούλευσης, η Διαχειριστική Αρχή προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για την
αποστολή σχολίων από τους εταίρους-μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά
την κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.

5

Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32675/ ΕΥΘΥ 331 / 23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β΄/24-4-2015)
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρ
ειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσ
ταση της αριθμ. 41545/ Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τ
ροποποιηθεί και ισχύει»
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Σχήμα: Αρμόδιοι φορείς για θέματα Αξιολόγησης των Προγραμμάτων

3.2. Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας
Βασικό στοιχείο της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο ζωής της, αποτελεί
η ύπαρξη ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, καθώς συμβάλλει στην εκπόνηση
υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων, στην καλύτερη δυνατή χρήση των
συμπερασμάτων τους και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε
όλους τους χρήστες.
Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τις αξιολογήσεις διαμορφώνεται με βάση τις
ακόλουθες βασικές αρχές:
Διαφάνεια
Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις
αξιολογήσεις και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους
εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τα συμπεράσματα και τις συστάσεις κάθε
αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό όλες οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται και θα
είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας
ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
-Δημοσιοποίηση του κάθε φορά εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του
Προγράμματος στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο επανεξετάζεται
σε ετήσια βάση προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες.
-Δημοσιοποίηση των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής Αρχής.
-Δημοσιοποίηση όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής Αρχής, συνοδευόμενες από επιτελικές περιλήψεις σε απλή γλώσσα,
στα ελληνικά και στα αγγλικά.
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-Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕΚΤ των αξιολογήσεων οι οποίες
διενεργούνται από την ΕΥΣΕΚΤ, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς
και τους Δικαιούχους των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
-Ανάρτηση στην εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των τελικών παραδοτέων των
αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 των αξιολογήσεων που θα
διενεργηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αξιολόγησης.
Αντικειμενικότητα
Η αντικειμενικότητα όσον αφορά στην αξιολόγηση καθορίζεται από το βαθμό
αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης.
Η αμεροληψία αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία
αφορά στην έλλειψη εξάρτησης από την αναθέτουσα αρχή. Η αρχή της
αντικειμενικότητας βελτιώνει την ποιότητα της αξιολόγησης και ενισχύει την
εμπιστοσύνη των χρηστών ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων
της.
Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπονούνται κυρίως
από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να κάνουν
εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων, χωρίς αφενός να
υφίσταται εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές και αφετέρου να μην περιορίζεται η
ατομική ελευθερία έκφρασής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσον
αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων από πλευράς του αξιολογητή
πριν την εκπόνηση κάθε αξιολόγησης.
Από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής, η αρχή της αντικειμενικότητας
προϋποθέτει ότι:
-οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες,
-οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των
ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων,
-ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του
Προγράμματος, δε συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής
έργων που αφορούν στην αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας του
Προγράμματος.
Ήθος
Σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
ηθικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να
υπάρξει μέριμνα κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για
τη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων:
-Σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης,
των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου
αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη,
προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι
απαιτείται από αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους δεοντολογικούς κινδύνους
που ενδέχεται να προκύψουν.
-Σαφή αναφορά στην τήρηση εχεμύθειας, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή
να παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι
και την οριστική παραλαβή της.
-Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την τήρηση των
αρχών ασφάλειας των πληροφοριών και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση.
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Ποιότητα
Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης εξασφαλίζεται σε δύο επίπεδα: κατά τη σύνταξη των
τευχών προκήρυξης κάθε αξιολόγησης και κατά την παραλαβή των παραδοτέων
κάθε αξιολόγησης.
Στην πρώτη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν κατάλληλα τα κριτήρια
επιλογής των αναδόχων ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη
των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Αναλυτικές προϋποθέσεις
συμμετοχής και κριτήρια επιλογής θα περιγραφούν στους όρους των προκηρύξεων
βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, και σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 και τις υπόλοιπες
σχετικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις
διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης και την υποστήριξη του
έργου των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των αξιολογήσεων. Για το
σκοπό αυτό, θα καταρτιστεί από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ λίστα κριτηρίων
ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων των αξιολογήσεων, η οποία θα πρέπει να
ενσωματωθεί και στο τεύχος προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά
μπορεί ενδεικτικά να αφορούν στην αξιοπιστία των δεδομένων, στην επάρκεια
αντιμετώπισης των απαιτήσεων της αξιολόγησης, στην αντικειμενικότητα των
συμπερασμάτων και στη χρησιμότητα των συστάσεων.
Χρησιμότητα
Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα θα πρέπει να εστιάζουν σε
συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Δικαιούχοι, Επιτροπή
Παρακολούθησης, ομάδες ωφελουμένων κλπ) και να παρέχουν κατάλληλη και
κατανοητή πληροφορία που να ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Ειδικότερα, τα πορίσματα των αξιολογήσεων δύναται να χρησιμοποιηθούν από τη
Διαχειριστική Αρχή για την αναθεώρηση του Προγράμματος, του σχεδιασμού των
νέων παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου Προγράμματος και να
υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών.
Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της
πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους
υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν
κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων.
Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
-προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,
-διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους
χρήστες, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα
χρηστών,
-χρήση οροσήμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται
έγκαιρα με βάση το σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.
3.3. Υποστηρικτικά εργαλεία σε θέματα Αξιολόγησης
Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας της Αξιολόγησης και
υποστήριξης των αρμόδιων φορέων σε θέματα Αξιολόγησης, αποτελεί βασικό
στοιχείο διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Στο
πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της διαδικασίας της Αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε
δύο επίπεδα: στο επίπεδο της επιμόρφωσης/ κατάρτισης και στο επίπεδο της
διάχυσης της πληροφόρησης.
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Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να
ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των
συντονιστικών υπηρεσιών σε θέματα Αξιολόγησης, διερευνούν τις ανάγκες
επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζουν τη
διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων.
Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης με συγκεκριμένη
θεματολογία ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, εξετάζονται οι
ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, όπως των Ενδιάμεσων
Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης κ.α. Η
Διαχειριστική Αρχή διερευνά τις ανάγκες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και
αποστέλλει τεκμηριωμένη πρόταση στις ΕΥΣΣΑ/ ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες διαμορφώνουν
ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις
προτάσεις των Διαχειριστικών Αρχών και το χρονοπρογραμματισμό των
αξιολογήσεων.
Η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα
αξιολόγησης, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την περαιτέρω κατάρτιση και
εξειδίκευση των εμπλεκόμενων μερών, την ανταλλαγή απόψεων και καλών
πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον κατάλληλοι όροι και
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων.
Τα πεδία επιμόρφωσης που αναδείχτηκαν από την πρώτη καταγραφή των αναγκών
των Διαχειριστικών Αρχών είναι:
η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το
αντικείμενο της αξιολόγησης,
η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων,
η συγγραφή των όρων της προκήρυξης,
η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων,
η ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα.
Σε επίπεδο ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔ) η Αξιολόγηση αποτελεί
αντικείμενο της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. Τα στελέχη της
συγκεκριμένης Μονάδας διαθέτουν εμπειρία από τις αξιολογήσεις των
προηγουμένων Προγραμματικών Περιόδων, διαπιστώνεται όμως ανάγκη
επιμόρφωσης τους σε όλα τα παραπάνω πεδία. Μέχρι σήμερα, στελέχη της
Μονάδας Α’ της ΕΥΔ συμμετείχαν τον Φεβρουάριο του 2016 σε σεμινάριο με θέμα
«Σχεδιασμός και ανάθεση αξιολογήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» που
οργανώθηκε από την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. Με
διαπιστωμένη την ανάγκη της επιμόρφωσης, η ΕΥΔ σκοπεύει να συμμετέχει πέραν
των συναντήσεων του Δικτύου Αξιολόγησης και σε σχετικές διοργανώσεις της ΕΑΣ
ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, για τις δεκατρείς σχεδιαζόμενες
αξιολογήσεις, για τις οποίες έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης, η ΕΥΔ θα
υποστηριχθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ανά τομέα και σε συνεργασία με
την εκάστοτε αρμόδια επιτελική δομή.
Στο επίπεδο της διάδοσης της πληροφορίας, το Δίκτυο Αξιολόγησης των
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις
παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), αποτελούν τα βασικά εργαλεία μεταφοράς
εμπειριών και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης. Τα δύο Δίκτυα
αποτελούν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ.
Στο Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετέχουν
εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών
Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, Προγράμματα
ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι
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των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους,
εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, και
εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν τις συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν
(χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες.
Κύριο έργο του Δικτύου Αξιολόγησης είναι:

η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα
καλύπτουν όλα τα θέματα αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά
εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις
συστάσεις των εκπονούμενων αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό
πλαίσιο.

η ανταλλαγή και αξιοποίηση των εμπειριών και καλών πρακτικών που
αντλούνται από την εκπόνηση των αξιολογήσεων και από τη συμμετοχή στα Δίκτυα
Αξιολόγησης που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών
Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ)
αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο και συστήνεται με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, στην οποία
εισηγείται. Στην ΕΑΠΑΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑ και των ΔΑ των ΕΠ
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ενώ δύναται να προσκαλεστούν
εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλογα με
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί
εμπειρογνώμονες. Βασικός ρόλος της ΕΑΠΑΠ:
-η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων/ΕΚΤ από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ESF Evaluation Partnership) και άλλα Κράτη-Μέλη και τη
διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης και κουλτούρας σε θέματα αξιολόγησης,
-η ανταλλαγή εμπειριών για την από κοινού επίλυση μεθοδολογικών ή και άλλων
προβλημάτων ή ζητημάτων (π.χ. κοινές προδιαγραφές) που σχετίζονται με τις
αξιολογήσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ και την πρόοδο των σχεδίων αξιολόγησης,
-η ενημέρωση από την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα συντονισμού των θεμάτων που αφορούν
στις αξιολογήσεις του ΕΚΤ.

4. Αξιολογήσεις
Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας όλων των αξιολογήσεων που σχεδιάζεται να
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠΘ (Πίνακας 1) και στη συνέχεια
παρατίθενται τα δελτία ταυτότητας (Πίνακας 2) για κάθε επιμέρους αξιολόγηση.

ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων

4.1 Συνοπτικός πίνακας
Στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα καταγράφονται όλες τις αξιολογήσεις που
προγραμματίζεται να γίνουν ή εκείνες που έχουν ήδη γίνει ξεκινώντας από την πιο
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πρόσφατη και συνεχίζοντας με χρονολογική σειρά μέχρι και το 2022. Για κάθε
αξιολόγηση αναφέρεται ο τίτλος της αξιολόγησης, η ενδεικτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός. Παράμετροι που λήφθηκαν
υπόψη για την εκτίμηση του προϋπολογισμού των αξιολογήσεων είναι:


ο αριθμός, το είδος και το εύρος των αξιολογικών ερωτημάτων



η διαθεσιμότητα / ανάγκη συλλογής δεδομένων



προϋπολογισμός εκ των προτέρων αξιολόγησης 2014 – 2020.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ο προϋπολογισμός κάθε αξιολόγησης είναι
ενδεικτικός και θα οριστικοποιηθεί με την σύνταξη των προδιαγραφών της.

Πίνακας 4.1: Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος

Ενδεικτική
α/α

Τίτλος αξιολόγησης

ημερομηνία
ολοκλήρωσης

1

Ex-ante Αξιολόγηση

Εκτιμώμενος
π/υ (€) μη
συμπ/νου
ΦΠΑ

Δεκέμβριος
2014

-

2

Οριζόντια Αξιολόγηση Δράσεων Εναρμόνισης
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής στο
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ & στα ΠEΠ*

Φεβρουάριος
2017

-

3

1η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας &
Αποτελεσματικότητας ΠEΠ Θεσσαλίας

Φεβρουάριος
2017

10.000 €

4

1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του
ΠΕΠ Θεσσαλίας

Μάρτιος 2017

5.000 €

5

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών
υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα
ΠΕΠ και το ΕΠΜΔΤ*

Ιούλιος 2018

-

6

Αξιολόγηση Δράσεων Ειδικής Αγωγής: 1)
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Ένταξη
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 2) Ανάπτυξης
Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη &
Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών
με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες και Δράσεων*

Φεβρουάριος
2019

-

7

2η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας &
Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

Μάρτιος 2019

50.000 €

8

2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του
ΠΕΠ Θεσσαλίας

Μάρτιος 2019

10.000 €
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9

Αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων
Καθολικής Πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας σε
τοπικό επίπεδο *

Δεκέμβριος
2019

10

Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας
στην Ενεργό Ένταξη & Κοινωνική
Ενσωμάτωση των Κοινωνικά & Οικονομικά
Ευπαθών Ομάδων

δ’ τρίμηνο
2021

40.000 €

11

Συμβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας στη Βελτίωση
της Προσβασιμότητας & της Ελκυστικότητας
των Υποδομών Εκπαίδευσης & Υγείας

δ’ τρίμηνο
2021

10.000 €

12

3η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και
Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

α’ τρίμηνο
2022

60.000 €

13

Αξιολόγηση Συμβολής του ΠΕΠ Θεσσαλίας
στην Ανταγωνιστικότητα και την Εξωστρέφεια
των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων

α’ τρίμηνο
2022

30.000 €

14

Επίπτωση ΠΕΠ Θεσσαλίας στο Φυσικό και
Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Θεσσαλίας

α’ τρίμηνο
2022

40.000 €

15

Επίπτωση Παρεμβάσεων Μεταφορών στην
Ελκυστικότητα Χρήσης του Θεσσαλικού
Δικτύου Μεταφορών

α’ τρίμηνο
2022

15.000 €

16

Αξιολόγηση Επιπτώσεων της Τεχνικής
Βοήθειας του ΠΕΠ Θεσσαλίας

α’ τρίμηνο
2022

5.000 €

17

3η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του
ΠΕΠ Θεσσαλίας

α’ τρίμηνο
2022

20.000 €

18

Αξιολόγηση Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του
ΠΕΠ Θεσσαλίας

β’ τρίμηνο
2022

30.000 €

19

Αξιολόγηση Δράσεων που
Συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο
Πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και της
συμβολής τους στην Περιφερειακή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης*

Ιούνιος 2022

-

20

Έκθεση Σύνοψης των Αποτελεσμάτων των
Αξιολογήσεων

γ’ τρίμηνο
2022

-

Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος Αξιολογήσεων

325.000 €

* Οριζόντιες αξιολογήσεις που θα υλοποιηθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή την
ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας ή της
Ισότητας.
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4.2 Χρονοδιάγραμμα
Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός των αξιολογήσεων στη
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη χρονική
σύνδεση των σχεδιαζόμενων αξιολογήσεων με τις τρεις εκθέσεις υλοποίησης που
αποτελούν ορόσημα (2017, 2019 και 2022) και τις οποίες θα τροφοδοτήσουν.
Είναι προφανές ότι τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων της πρώτης περιόδου
(έως το 2019) θα χρησιμοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων για βελτιωτικές
ενέργειες της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠΘ.

ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση αξιολογήσεων
Για κάθε αξιολόγηση που έχει περιληφθεί στο συνοπτικό πίνακα 4.1, γίνεται
ανάλυση κάθε αξιολόγησης και συμπληρώνεται και το δελτίο ταυτότητας κάθε
αξιολόγησης. Η δομή επαναλαμβάνεται για κάθε αξιολόγηση που έχει αναφερθεί
στον Πίνακα 4.1.

1

Ex-ante Αξιολόγηση

Αφορά την υποχρεωτική από τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/13, άρθρο 55, εκ των
προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠΘ. Με το δεδομένο ότι έχει πραγματοποιηθεί δεν
αναλύεται περαιτέρω.

2

Οριζόντια
Αξιολόγηση
Δράσεων
Εναρμόνισης
Επαγγελματικής Ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ & στα ΠEΠ

Οικογενειακής

Για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τη
συμβολή στους ειδικούς στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9i και 9iii, θα
διενεργηθεί σχετική αξιολογητική μελέτη «Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων
εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα
ΠΕΠ» από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η μελέτη σχεδιάζεται να διενεργηθεί σε συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα,
αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2017.

3

1η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας ΠEΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμήσει την επίτευξη των στόχων του ΠΕΠΘ
ιδιαίτερα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του πλαισίου των επιδόσεων του
Προγράμματος.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα και αναφορικά με
την επίτευξη των στόχων του πλαισίου των επιδόσεων θα εξετασθεί και η
πρόοδος των Βασικών Σταδίων Υλοποίησης Πράξεων που σχετίζονται με αυτούς
καθώς και η πρόοδος των οικονομικών δεικτών. Σκοπός είναι να εντοπιστούν και
να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά εμπόδια στην επίτευξη των σχετικών στόχων.
Η μέθοδος αξιολόγησης θα βασίζεται στις τρέχουσες τιμές σε σχέση με τις τιμές –
στόχους των δεικτών εκροών, πλαισίου των επιδόσεων και αποτελέσματος.
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Ταυτόχρονα θα εξεταστούν τα τρέχοντα μοναδιαία κόστη των παρεμβάσεων που
υλοποιήθηκαν σε σχέση με τις εκτιμήσεις που έγιναν κατά το σχεδιασμό του
Προγράμματος.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τη χρονική στιγμή εκπόνησης της αξιολόγησης (αρχές 2017) εκτιμάται ότι θα
υπάρχουν ελάχιστες ολοκληρωμένες πράξεις του ΠΕΠΘ, οι οποίες κατά κύριο
λόγο θα αφορούν σε «μεταφερόμενες» ή τμηματοποιημένες(«phasing») πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007
- 2013. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει εν συνόλω την πορεία του ΠΕΠΘ και θα
επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου των επιδόσεων
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν διαφαινόμενες αδυναμίες
επίτευξης τους.
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών των πράξεων, των δεικτών επίδοσης (τιμές-στόχοι για το 2018)
και των δεικτών αποτελέσματος όπου υπάρχουν ολοκληρωμένες δράσεις.
Τα δεδομένα για τους δείκτες εκροών θα προέρχονται από το σύστημα
παρακολούθησης των πράξεων (ΟΠΣ) ενώ τα αντίστοιχα για τους δείκτες
αποτελέσματος θα συλλέγονται με τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί στο
εγκεκριμένο ΠΕΠΘ. Επίσης από το ΟΠΣ θα προέρχονται τα δεδομένα τόσο για τα
Βασικά Στάδια Υλοποίησης Πράξεων όσο και για τους οικονομικούς δείκτες του
Πλαισίου των Επιδόσεων.
Επισημαίνεται ότι η Εθνική Αρχή Συντονισμού για να καλύψει την ανάγκη
συλλογής στατιστικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των Προγραμμάτων, έχει προχωρήσει
σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ αυτής και της ΕΛΣΤΑΤ.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Με δεδομένο τον αναμενόμενο μικρό βαθμό υλοποίησης του ΠΕΠΘ κατά την
χρονική στιγμή της αξιολόγησης εκτιμάται ότι ο συνολικός απαιτούμενος
προϋπολογισμός είναι της τάξης των 10.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

3

Τίτλος

1η
Αξιολόγηση
Αποδοτικότητας
Αποτελεσματικότητας ΠEΠ Θεσσαλίας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

&

Η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας
και
της
αποδοτικότητας
των
δράσεων
του
ΠΕΠΘ
που
υλοποιήθηκαν και ιδιαίτερα αυτών που επηρεάζουν τους
δείκτες του πλαισίου των επιδόσεων.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά
ΑΠ του ΠΕΠΘ εφόσον έχουν υλοποιηθεί σχετικές δράσεις
τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης. Έμφαση θα δοθεί
στους στόχους που επηρεάζουν την επίτευξη του πλαισίου
των επιδόσεων.

Κριτήριο

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Κρίνεται ικανοποιητική η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠΘ σε
σχέση με τους στόχους του πλαισίου των επιδόσεων;
Υπάρχουν δείκτες που η επίτευξη των τιμών-στόχων του
Π.Ε, κρίνεται αμφίβολη; Αν ναι πού οφείλεται αυτό και πώς
μπορεί να αντιμετωπιστεί;
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν αποτελεσματικές και
αποδοτικές σε σχέση με το κόστος;

Μέθοδος

Επεξεργασία στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος
και
δεικτών
πλαισίου
επιδόσεων
συστήματος
παρακολούθησης, στατιστική ανάλυση.

Δεδομένα

Τα απαιτούμενα δεδομένα αφορούν σε στοιχεία του
συστήματος
παρακολούθησης
(δείκτες
εκροών
και
αποτελέσματος
ΠΕΠΘ,
Βασικά
Στάδια
Υλοποίησης,
Οικονομικοί Δείκτες).

Τρόπος διεξαγωγής

Εξωτερικός αξιολογητής

αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης:
Δεκέμβριος 2016 -Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης
της αξιολόγησης: Ιανουάριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης:
Φεβρουάριος 2017

Εκτιμώμενος π/υ

4

10.000 €

1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η πρώτη χρονική στιγμή κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η 1 η αξιολόγηση
(ορόσημο ολοκλήρωσης της οποίας είναι ο Μάρτιος 2017) αφορά τους βασικούς
στόχους όπως αυτοί έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη από την 1 η Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Στρατηγική Επικοινωνίας, με βάση το άρθρο
116 του Κανονισμού 1303/2013. Συγκεκριμένα, σε αυτό το χρονικό σημείο
εκπόνησης της αξιολόγησης (Οκτώβριος 2016–Μάρτιος 2017), η Στρατηγική
Επικοινωνίας θα αξιολογηθεί σχετικά με την υλοποίηση της προβολής και
αναγνωρισιμότητας του ΠΕΠΘ, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της
Ένωσης. Προέχουν: (α) η έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, (β) η δημοσιοποίηση στους
πολίτες του ρόλου των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΠΕΠΘ, στην
ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Το βασικό κριτήριο στο οποίο εμπίπτουν τα ως άνω αξιολογικά ερωτήματα είναι η
αναγνωρισιμότητα (awareness) & η ορατότητα (visibility) όσον αφορά τον
ρόλο των Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΠΕΠΘ.
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η έρευνα κοινού (ποσοτική) και έρευνα
(ποιοτική & ποσοτική), η οποία θα εστιάζει στους βασικούς δικαιούχους του
Προγράμματος.
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Ως τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης επιλέγεται η ανάθεση σε εξωτερικό
αξιολογητή όσον αφορά την έρευνα κοινού. Κατά τα λοιπά, η αξιολόγηση θα
πραγματοποιηθεί από την ΕΔΑΠΘ (αποτίμηση της υλοποίησης των ενεργειών
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας βάσει του σχετικού πίνακα καταγραφής και
αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στον Οδηγό για την κατάρτιση της Στρατηγικής
Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Δεδομένα για τη διενέργεια της αξιολόγησης θα αποτελέσουν οι δείκτες
υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (π.χ. αριθμός τυπικών εκδηλώσεων
δημοσιότητας, προβολή στα ΜΜΕ, καθορισμός μέσου/ων κοινωνικής δικτύωσης,
υποστηρικτικές διαδικτυακές δράσεις (newsletter), αποστολών εντύπου και
ηλεκτρονικού υλικού, αριθμός εντύπων που παράγονται, συνεντεύξεων τύπου,
Search Engine Optimization (SEO), click rates) και τα δεδομένα της έρευνας
κοινού και των βασικών δικαιούχων.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Το κόστος διενέργειας της έρευνας κοινού εκτιμάται σε 5.000 €.
Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης :
α/α

4

Τίτλος
αξιολόγησης

1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ
Θεσσαλίας

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Προβολή και Αναγνωρισιμότητα του ΠΕΠΘ, των πράξεων και
του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ως βασικά αξιολογικά ερωτήματα αναφέρονται:

Μέθοδος

Δεδομένα



Η αναγνωρισιμότητα του ρόλου των Ταμείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η αναγνωρισιμότητα του ΠΕΠΘ
 Ο βαθμός κατανόησης στόχων και δυνατοτήτων
χρηματοδότησης από το ΠΕΠΘ
 Οι πηγές πληροφόρησης αντικειμένου και
περιεχομένου του ΠΕΠΘ
Έρευνα κοινού(ποσοτική) και έρευνες (ποιοτικές &
ποσοτικές) εστιασμένες στους βασικούς δικαιούχους του
Προγράμματος
Δείκτες Υλοποίησης (ενδεικτικά αναφέρονται: αριθμός
εκδηλώσεων, ημερίδων τυπικών και διαδικτυακών
δράσεων/εργαλείων, αποστολών εντύπου και ηλεκτρονικού
υλικού)
Δείκτες Αποτελέσματος (ενδεικτικά αναφέρονται: αριθμός
συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός συμμετεχόντων στις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός επισκέψεων και
downloads από την ιστοσελίδα).
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Αποτελέσματα ερευνών.
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικός αξιολογητής όσον αφορά την έρευνα κοινού,
ΕΔΑΠΘ όσον αφορά τα λοιπά.

Διάρκεια

Εκτιμώμενος
χρόνος
Νοέμβριος 2016
Εκτιμώμενος χρόνος
Δεκέμβριος 2016

προκήρυξης
συμβασιοποίησης

Εκτιμώμενη ημερομηνία
Μάρτιος 2017
Εκτιμώμενος π/υ

5

ολοκλήρωσης

της

αξιολόγησης:

της

αξιολόγησης:

της

αξιολόγησης:

5.000 €

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων
βίας στα ΠΕΠ και το ΕΠΜΔΤ

α/α

5

Τίτλος
αξιολόγησης

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης
των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ.

Αντικείμενο

Η μελέτη θα αξιολογήσει δράσεις που υλοποιούνται στο

αξιολόγησης

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
και του ΕΠΜΔΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-20 με
στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
αφορούν συμβουλευτικά κέντρα για υποστήριξη γυναικών
θυμάτων βίας, ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και
των παιδιών τους, λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής
Υποστήριξης

SOS

εθνικής

εμβέλειας

καθώς

και

συμπληρωματικές –υποστηρικτικές δράσεις προς τις παραπάνω
δομές.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση των
πράξεων που σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο 2014-2020, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή της
παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο των Θεματικών
Στόχων 9 στα ΠΕΠ και 11i στο ΕΠΜΔΤ αντίστοιχα. Η
χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του Δικτύου των
δομών( συμβουλευτικά, ξενώνες, τηλεφωνική γραμμή sos)
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών θα διαρκέσει 3
έτη, με ενδιάμεση αξιολόγηση τους στους 18 μήνες με στόχο

~ 21 ~
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τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.
Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν οι πράξεις α) λειτουργίας
κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
σε

τοπικό

επίπεδο

συμβουλευτικής

(OTA)

υποστήριξης

β)

λειτουργίας

γυναικών

θυμάτων

κέντρων
βίας

σε

Περιφερειακό επίπεδο (ΚΕΘΙ) γ) λειτουργίας των δομών και
υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών
για

την

καταπολέμηση

της

βίας/λειτουργίας

ξενώνων

φιλοξενίας (ΟΤΑ) δ) αναβάθμισης ξενώνων για γυναίκες –
θύματα βίας (ΕΚΚΑ).
Αντίστοιχα θα αξιολογηθεί η πράξη «οριζόντιες παρεμβάσεις
εθνικής εμβέλειας» με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση
της έμφυλης βίας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΜΔΤ
2014-2020 και μεταξύ άλλων αφορά στη λειτουργίας της
τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης SOS καθώς και σε δράσεις
εποπτείας και παρακολούθησης του Δικτύου των Δομών στο
πλαίσιο ενίσχυσης της πολιτικής ισότητας των φύλων.
Περιεχόμενο

Η μελέτη θα αξιολογήσει τις πράξεις που αφορούν:
Α) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους
Κέντρων Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών.
Β) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από το ΚΕΘΙ- Κέντρων
Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών.
Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή
υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα
έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και
ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του
ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, η υποστήριξη
των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν
απαιτείται, καθώς και δράσεις δικτύωσης.
Γ) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους
ξενώνων φιλοξενίας καταπολέμησης της βίας κατά των
γυναικών. Στόχος των ξενώνων είναι να παρέχουν στις
γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική
και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνουν επίσης την
πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα
Συμβουλευτικά Κέντρα. Προσφερόμενες Υπηρεσίες των
Ξενώνων Φιλοξενίας είναι η φιλοξενία των γυναικών και των
Παιδιών τους, η κοινωνική στήριξη, η ψυχολογική στήριξη, οι
υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και οι δράσεις
Δικτύωσης.
Δ) τα αποτελέσματα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών των υφιστάμενων ξενώνων φιλοξενίας για γυναίκες
θύματα βίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από

~ 22 ~

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
το ΕΚΚΑ ήτοι την αύξηση της δυναμικότητας (δυνητικός
αριθμός
ωφελούμενων
γυναικών-απασχολούμενου
προσωπικού) των υφιστάμενων δομών, την παροχή νέων
υπηρεσιών τις οποίες η υφιστάμενη δομή δεν παρείχε μέχρι
τώρα, όπως η εργασιακή συμβουλευτική, και την παροχή ήδη
προσφερόμενων υπηρεσιών με χρήση νέων και καινοτόμων
μεθόδων.
Ε) τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», και αφορούν
στην υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας
με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
και οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά και
υποστηρικτικά στη λειτουργία των συμβουλευτικών κέντρων
και ξενώνων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕ Π.
Κριτήρια
αξιολόγησης







Αποτελεσματικότητα ( συμβολή των πράξεων στην
επίτευξη των τεθέντων στόχων/δεικτών).
Αποδοτικότητα.
Συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές
πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Συνοχή.
Προστιθέμενη αξία.

Ερωτήματα

Ενδεικτικά αξιολογικά ερωτήματα:

αξιολόγησης

Επιπτώσεις:


Σε ποιο βαθμό οι δομές υποστήριξης των γυναικών θυμάτων
βίας παρείχαν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες προς τις
γυναίκες ωφελούμενες των δράσεων;



Σε ποιο βαθμό οι δομές για την καταπολέμηση της βίας
συνέβαλαν στην προώθηση των ωφελούμενων στην
απασχόληση;

Αποτελεσματικότητα:


Πώς και σε ποιό βαθμό η λειτουργία των δομών
υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας συνέβαλε
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των Θεματικών
Στόχων 9 και 11i;



Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως
είχε αρχικά σχεδιαστεί;



Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών;



Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο
αποτελεσματικοί, για ποιες ομάδες και σε ποιο πλαίσιο;

Αποδοτικότητα:


Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;



Πόσο αποδοτικές ήταν οι πράξεις της παρέμβασης σε
όρους ανάλυσης κόστους – οφέλους (cost –
effectiveness).

Συνάφεια:


Οι
ειδικοί
στόχοι
των
συγχρηματοδοτούμενων
παρεμβάσεων υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας
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στο πλαίσιο των ΠΕΠ και του ΕΠΜΔΤ είναι συμβατοί με
άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές στο
πλαίσιο των οποίων υλοποιείται η παρέμβαση;
Προστιθέμενη αξία:


Σε ποιο βαθμό οι υποστηριζόμενες περιφερειακές
παρεμβάσεις εντάχτηκαν σε εθνικές πολιτικές; Σε ποιο
βαθμό διευρύνθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και
βελτιώθηκε η λειτουργία των δομών σε σχέση με τις
πιλοτικές δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου;

Μέθοδος

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των
δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση
ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης
(focus groups) ή case studies.

Δεδομένα

Τα δεδομένα θα προκύψουν
Α) από στοιχεία που θα συλλέξουν οι δικαιούχοι από την
ενημερωμένη Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (data base) της
ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ,
Β) από τους δείκτες εκροών/ αποτελέσματος:
05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών.
05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών.
CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή
και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση.
CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή
δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
05504
Αριθμός
δομών
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

που

προσφέρουν

Γ) από τη μελέτη αποτίμησης των Δομών για την λειτουργία
των ξενώνων και συμβουλευτικών κέντρων γυναικών θυμάτων
βίας που διενήργησε η ΕΕΤΑΑ για τις δράσεις της
προγραμματικής περιόδου 2007-13.
Ανάθεση σε τρίτους.

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 10ος 2017
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:12ος
2017
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης:7ος 2018

Εκτιμώμενος π/υ

6

-

Αξιολόγηση Δράσεων Ειδικής Αγωγής: 1) Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για
Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 2)
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Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη & Συμπερίληψη στην
Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
και Δράσεων
Για τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συμβολή τους στους ειδικούς
στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας
9iii, θα διενεργηθεί σχετική
αξιολογητική μελέτη «Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής:1)Εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2)Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην
Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και
δράσεων» από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η μελέτη σχεδιάζεται να διενεργηθεί σε συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα,
αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.

7

2η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Σκοπός της αξιολόγησης είναι να δώσει στους αρμόδιους φορείς(Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος και ΕΥΔΕΠΘ) τις κατάλληλες πληροφορίες,
στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΠΕΠΘ σε επίπεδο
εκροής και αποτελέσματος.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Η μέθοδος αξιολόγησης θα
βασίζεται στις τρέχουσες τιμές των δεικτών εκροών και αποτελέσματος σε σχέση
με τις τιμές – στόχους καθώς και στα τρέχοντα μοναδιαία κόστη των
παρεμβάσεων σε σχέση με τις εκτιμήσεις που έγιναν κατά το σχεδιασμό του
Προγράμματος. Ταυτόχρονα, στο βαθμό που αφορά, θα εκτιμηθεί η συνεισφορά
του ΠΕΠΘ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τη χρονική στιγμή εκπόνησης της αξιολόγησης (τέλη 2018-αρχές 2019) εκτιμάται
ότι οι ολοκληρωμένες δράσεις με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ θα αφορούν κυρίως
σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης. Επίσης, εκτιμάται ότι θα υπάρχει δυνατότητα
μέτρησης αποτελεσμάτων και σε ορισμένες δράσεις ΕΚΤ εκτός αυτών που θα
αξιολογηθούν κεντρικά. Σε κάθε περίπτωση, θα αξιολογηθεί το σύνολο των
κατηγοριών παρεμβάσεων που παρουσιάζει επαρκή προς αξιολόγηση βαθμό
υλοποίησης.
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών των πράξεων και των δεικτών αποτελέσματος.
Τα δεδομένα για τους δείκτες εκροών θα προέρχονται από το σύστημα
παρακολούθησης των πράξεων (ΟΠΣ) ενώ τα αντίστοιχα για τους δείκτες
αποτελέσματος θα συλλέγονται με τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί στο
εγκεκριμένο ΠΕΠΘ.
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων θα γίνει με σύγκριση του
πραγματικού τους κόστους με την εκτίμηση μοναδιαίου κόστους των
παρεμβάσεων που έγινε κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος. Η εκτίμηση αυτή,
κατά κανόνα βασίστηκε σε στοιχεία κόστους παρόμοιων δράσεων που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο περιφερειακών ή τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων προγενέστερων περιόδων.
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Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί κατά τη
συγκεκριμένη αξιολόγηση τα δεδομένα των δεικτών θα αφορούν σε στοιχεία
παρακολούθησης και υπάρχοντα εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία και δεν
θα απαιτούν πρωτογενή έρευνα και συλλογή. Τυχόν πρόσθετα δεδομένα που θα
απαιτηθεί να συλλεχθούν πρωτογενώς (π.χ. με έρευνα με ερωτηματολόγια), θα
προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης της αξιολόγησης
προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή,
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη την χρονική στιγμή διενέργειας της υπόψη Αξιολόγησης
(διάστημα περί τα 3 έτη ενεργοποίησης του ΠΕΠΘ) και την σημαντικότητα των
ευρημάτων της σε σχέση με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εκτιμάται ότι ο
απαιτούμενος προϋπολογισμός είναι της τάξης των 50.000 €
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης
α/α
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Τίτλος

2η
Αξιολόγηση
Αποδοτικότητας
Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

&

Η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας
και
της
αποδοτικότητας
των
δράσεων
του
ΠΕΠΘ
που
υλοποιήθηκαν ως την δεδομένη χρονική στιγμή σε σχέση
με τους τεθέντες στόχους σε επίπεδο δεικτών εκροών και
αποτελέσματος, η εξέταση των παραγόντων στους οποίους
οφείλεται η καλή ή κακή πορεία προς την επίτευξη των
συγκεκριμένων στόχων, η εκτίμηση του κατά πόσο οι
παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το
κόστος τους καθώς και η διατύπωση βελτιωτικών
προτάσεων. Επίσης, θα εκτιμηθεί η συνεισφορά του ΠΕΠΘ
στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά
ΑΠ του ΠΕΠΘ, καθώς και στους στόχους της στρατηγικής
Ευρώπη 2020.

Κριτήριο

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Η πρόοδος του ΠΕΠΘ σε σχέση με τους τεθέντες στόχους
σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος; α) κρίνεται
ικανοποιητική; β) επιδέχεται βελτίωσης; γ) αν ναι, με
ποιόν(ους) τρόπους;
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν αποδοτικές σε σχέση
με το κόστος;
Απαιτείται αναθεώρηση για να επιτευχθούν καλύτερα
αποτελέσματα; Αν ναι, σχετικές προτάσεις συνοδευόμενες
από ανάλογη τεκμηρίωση.
Ποια η συνεισφορά του ΠΕΠΘ στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής Ευρώπη 2020;
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Μέθοδος

Επεξεργασία στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος
συστήματος παρακολούθησης, στατιστική ανάλυση.

Δεδομένα

Τα απαιτούμενα δεδομένα θα βασίζονται σε στοιχεία
παρακολούθησης (δείκτες εκροών και αποτελέσματος
ΠΕΠΘ) και σε υπάρχοντα εθνικά στατιστικά και διοικητικά
δεδομένα. Ενδεχόμενη απαίτηση για συμπληρωματική
πρωτογενή έρευνα θα εκτιμηθεί κατά την σύνταξη των
προδιαγραφών της υπόψη αξιολόγησης.
Δείκτες στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Τρόπος διεξαγωγής

Εξωτερικός αξιολογητής.

αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος
Μάρτιος 2018

χρόνος

προκήρυξης

της

αξιολόγησης:

-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:
Μάιος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης:
Μάρτιος 2019
Εκτιμώμενος π/υ

8

50.000 €

2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης
Στη δεύτερη χρονική στιγμή αξιολόγησης, αντικείμενο θα είναι η εκτίμηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας του
ΠΕΠΘ.
Αναφορικά με την αποδοτικότητα θα αξιολογηθεί αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός
κρίνεται κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων της Στρατηγικής
Επικοινωνίας με βάση τις μέχρι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο
πραγματοποιηθείσες ενέργειες.
Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα θα αξιολογηθεί: (α) η επάρκεια
ενημέρωσης των δικαιούχων (και ευρέως κοινού) σχετικά με το ΠΕΠΘ και τον
κύκλο ζωής των Πράξεων, (β) ο βαθμός αλληλεπίδρασης του στοχοθετούμενου
κοινού
με την ΕΔΑΠΘ, (γ) η εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στην
επικοινωνία μεταξύ του στοχοθετούμενου κοινού και της ΕΔΑΠΘ.
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή στον οποίο θα
παρασχεθούν από την ΕΔΑΠΘ δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση της με το
στοχοθετούμενο κοινό (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός
επισκέψεων και downloads από την ιστοσελίδα) καθώς και δεδομένα που αφορούν
την μέτρηση της αποτελεσματικότητας επιμέρους ενεργειών δημοσιότητας (π.χ.
υπολογισμός του Gross Rating Point).
Επισημαίνεται ότι ο Αξιολογητής πρέπει να λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα της
1ης Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, την μεθοδολογία και λοιπά
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και να μεριμνήσει για την δυνατότητα σύγκρισης
τους με τα αντίστοιχα της παρούσας αξιολόγησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
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αναγνωρισιμότητα του ΠΕΠΘ πρέπει να μετρηθεί με την ίδια μεθοδολογία για να
είναι συγκρίσιμη η όποια μεταβολή της.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί κατά τη
συγκεκριμένη αξιολόγηση τα δεδομένα θα αφορούν σε δείκτες αποτελέσματος, οι
οποίοι απεικονίζουν την επίδραση της επικοινωνιακής στρατηγικής στο
στοχοθετούμενο κοινό (π.χ. Gross Rating Point (GRP) (υπολογίζεται το ποσοστό
των δυνητικών δικαιούχων στους οποίους έχει φθάσει το μήνυμα επί την
συχνότητα έκθεσής τους σε αυτό), αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός
συμμετεχόντων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός εγγεγραμμένων
στο ηλεκτρονικό μηνιαίο δελτίο, αριθμός επισκέψεων και downloads από την
ιστοσελίδα, αριθμός προτάσεων που υποβάλλονται ανά προκήρυξη, βαθμός
αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος, βαθμός κατανόησης στόχων – αξόνων
προτεραιότητας – ωφέλειας από τις δράσεις του ΠΕΠΘ.
Οι υπόψη δείκτες θα αντληθούν από το σύστημα παρακολούθησης του ΠΕΠΘ, από
στοιχεία που τηρεί η ΕΔΑΠΘ καθώς και από έρευνες (ποσοτικές & ποιοτικές) για
την διάγνωση επαρκούς ενημέρωσης του στοχοθετούμενου κοινού.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το απαιτούμενο κόστος εκτιμάται σε 10.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α
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Τίτλος
αξιολόγησης

2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ
Θεσσαλίας

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Προβολή και αναγνωρισιμότητα του ΠΕΠΘ, των πράξεων και
του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ως βασικά αξιολογικά ερωτήματα τίθενται:

Μέθοδος
Δεδομένα

υλοποίησης

της

 Διαπιστώνεται Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις
παρεμβάσεις του ΠΕΠΘ; Αν όχι απαιτείται ανασχεδιασμός
της Επικοινωνιακής Στρατηγικής;
 Έχει εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του
στοχοθετούμενου κοινού και της ΕΔΑΠΘ;
 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κρίνεται επαρκής για την
υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής;
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
 Έρευνες
στοχοθετούμενου
κοινού
(ποιοτικές
και
ποσοτικές)
Δείκτες Υλοποίησης (ενδεικτικά αναφέρονται: αριθμός
εκδηλώσεων,
ημερίδων
τυπικών
και
διαδικτυακών
δράσεων/εργαλείων, αποστολών εντύπου και ηλεκτρονικού
υλικού)
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Δείκτες Αποτελέσματος (ενδεικτικά αναφέρονται: αριθμός
συμμετεχόντων σε ημερίδες, αριθμός συμμετεχόντων στις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αριθμός επισκέψεων και
downloads από την ιστοσελίδα, αριθμός προτάσεων που
υποβάλλονται ανά προκήρυξη, αριθμός ερωτημάτων που
υποβάλλονται στην ΕΔΑΠΘ).
Τα στοιχεία που αφορούν τους παραπάνω δείκτες
συγκεντρώνονται είτε από το σύστημα παρακολούθησης του
ΠΕΠΘ είτε από δεδομένα που τηρούνται από την ΕΔΑΠΘ.
Τα αποτελέσματα των ερευνών.
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικός αξιολογητής

Διάρκεια

Εκτιμώμενος
χρόνος
Νοέμβριος 2017
Εκτιμώμενος χρόνος
Μάρτιος 2018

προκήρυξης
συμβασιοποίησης

Εκτιμώμενη ημερομηνία
Μάρτιος 2019
Εκτιμώμενος π/υ

9

ολοκλήρωσης

της

αξιολόγησης:

της

αξιολόγησης:

της

αξιολόγησης:

10.000 €

Αξιολόγηση της εφαρμογής των
υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο

δράσεων

Καθολικής

Πρόσβασης

α/α

9

Τίτλος

Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων Καθολικής
Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο.

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το
Υπουργείο Υγείας, σχεδίασε και πρόκειται να υλοποιήσει
εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς το σύνολο του
πληθυσμού της χώρας με ιδιαίτερη όμως έμφαση στις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας είναι η
Καθολική Πρόσβαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις, σε
ανασφάλιστους,
οικονομικά
αδύναμους
κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών με τη δημιουργία δικτύου
διεπιστημονικών μονάδων φροντίδας υγείας στους τομείς
της ΠΦΥ (ΤΟΠΦΥ) στη Περιφέρεια.
Η Εθνική Στρατηγική προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της
πολιτικής των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στις
Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου
και Ανατολικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και
συγκεκριμένα σε μεγάλα αστικά κέντρα των περιφερειών
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αυτών.
Σύμφωνα με την υπό σχεδιασμό παρέμβαση στην ΠΦΥ, η
εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση και οι διευρυνόμενες
αναπάντητες ανάγκες για φροντίδα υγείας του πληθυσμού
ανάγουν σε απόλυτη προτεραιότητα την άμεση υλοποίηση
της πρότασης για την ανάπτυξη των δομών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η πρόσβαση στις αναδιαρθρωμένες υπηρεσίες ΠΦΥ για τις
ομάδες
στόχου
αποτελεί
τον
κύριο
άξονα
της
μεταρρύθμισης της ΠΦΥ.
Με πυρήνα και αφετηρία τις υπηρεσίες που θα παρέχονται
στις εν λόγω Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη
γειτονιά, προτείνεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών υγείας με απώτερο
σκοπό να αποτελέσουν τα εργαλεία του επαγγελματία
υγείας στη γειτονιά για υψηλού επιπέδου φροντίδα. Τέτοια
εργαλεία αποτελούν τα προγράμματα αγωγής και
προαγωγής υγείας καθώς και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση της
εφαρμογής των δράσεων καθολικής πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας των πράξεων που σχεδιάστηκαν για την
τρέχουσα
προγραμματική
περίοδο
2014-2020,
και
αποτελούν
ένα
ολοκληρωμένο
πλέγμα
υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και
Ψυχικής Υγείας. Απώτερος βέβαια στόχος της αξιολόγησης
είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή
του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και
Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού
(Ομάδα Στόχος του Θεματικού Άξονα 9).
Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων
ενδεικτικά περιλαμβάνουν:












Εφαρμογή της πολιτικής των Το.Μ.Υ.
Προγράμματα
παρεμβάσεων
πρόληψης
–
προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα υγείας
Εκστρατείες
και
δράσεις
ενημέρωσης
του
πληθυσμού για την πρόληψη νοσημάτων κλπ
Προγράμματα / δράσεις για την αγωγή και
προαγωγή υγείας των χρηστών εξαρτησιογόνων
ουσιών
Προγράμματα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης
παχυσαρκίας,
ή εν γένει των διαταραχών
πρόσληψης της τροφής
Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την
οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής
υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία
Δράσεις παραγωγής υγείας για την πρόληψη και
διακοπή της καπνιστικής συνήθειας
Προγράμματα για την πρόληψη καρδιαγγειακών
νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών
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Περιεχόμενο

Δράσεις πρόληψης απο τις εξαρτήσεις
Δράσεις Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης
αξιολόγησης των
παρεμβάσεων αυτών, θα αποτιμηθούν οι βασικοί
παράμετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται με την
σκοπιμότητα των πράξεων / και συγκεκριμένα με τα
ακόλουθα:
Την
αποτελεσματικότητά
τους,
δηλαδή
την
συμβολή των πράξεων
στην επίτευξη των τεθέντων
στόχων/δεικτών
Την αποδοτικότητά τους , δηλαδή την σχέση των
εκροών της πράξεων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Την
κρισιμότητα
του
προβλήματος
αντιμετωπίζονται με την υλοποίηση των πράξεων
Την συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους,
άλλες πράξεις και τομεακές πολιτικές.

που
με

Τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Κριτήριο
αξιολόγησης








Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Επιπτώσεις
Συνοχή
Προστιθέμενη Αξία
Συνάφεια με και συμβολή στην Εθνική Στρατηγική
του τομέα Υγείας και ειδικά με την ΠΦΥ

Ερωτήματα

Αποτελεσματικότητα

αξιολόγησης

•
Πώς και σε ποιό βαθμό η στρατηγική του τομέα
Υγείας συνέβαλε στην επίτευξη του γενικού στόχου του
Θεματικού Άξονα 9;
•
Πως διατέθηκαν οι πόροι; Έγινε στόχευση των
μειονεκτούντων ατόμων, εκείνων που προέρχονται από
περιθωριοποιημένες
κοινότητες
και
εκείνων
που
εντοπίζονται στην ομάδα Στόχος του ΘΣ9; Προσεγγίστηκαν
οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά
σχεδιαστεί;
•
Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών; • Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων
ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες ομάδες και σε ποιο
πλαίσιο;
Αποδοτικότητα
•
Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη και ανά
ομάδα στόχο; (η ανάλυση να περιλαμβάνει και τις
υποομάδες στόχου των πράξεων στη βάση του
εκπαιδευτικού τους επιπέδου)
•
Ποια πράξη ήταν η πιο αποδοτική και σε όρους
ανάλυσης κόστους – οφέλους (cost – effectiveness)
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Επιπτώσεις
•

Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;

•

Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές;

•
Υπήρξαν
αποτελέσματα;
Μέθοδος

Δεδομένα

ενδεχομένως

μη

αναμενόμενα

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των
δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση
ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες
εστίασης (focus groups) ή case studies.


T2252 Ποσοστό κάλυψης επι του γενικού συνόλου
των ανασφαλίστων πολιτών



Τ3297 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health
Safety Net επί του γενικού συνόλου των πολιτών
που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και
δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη



Τ3299 Κάλυψη του πληθυσμού των μεταναστών
και των αιτούντων άσυλο που λαμβάνουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας



T2434 "Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση,
που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης,
εντόςέξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής
τους."



Τ2818 Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health
Safety Net



CR05 "μειονεκτούντα
άτομα
που
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν
σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που
αποκτούν
εξειδίκευση,
που
κατέχουν
θέση
απασχόλησης,συμπεριλαμβανομένης
της
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους"



Τ3523 "Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων Health
Safety Net επί του γενικού συνόλου των πολιτών
που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και
δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη"



Τ3126 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας πρόνοιας επί του γενικού συνόλου των πολιτών που
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη

Τρόπος διεξαγωγής
αξιολόγησης

Ανάθεση σε τρίτους

Διάρκεια

Χρόνος προκήρυξης αξιολόγησης: α τρίμηνο 2019
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β τρίμηνο του
2019
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ’ τρίμηνο του
2019
Εκτιμώμενος π/υ

10

60.000 €

Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην Ενεργό Ένταξη &
Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κοινωνικά & Οικονομικά Ευπαθών Ομάδων

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Από το ΠΕΠΘ και την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης διαπιστώθηκε
ότι οι δημιουργούμενες συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε
πληθυσμιακές ομάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν αντίστοιχες
ανάγκες για ένταξη αυτών των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά
εργασίας, αφ’ ενός για ενίσχυση των εισοδημάτων τους, αφ’ ετέρου για πρόληψη
ή / και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, δημιουργείται η
ανάγκη για εξασφάλιση στέγης και τροφής για συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες που στερούνται και αυτών των βασικών λειτουργιών. Επίσης, για τον
πληθυσμό που διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας ή/και για τις ευπαθείς ομάδες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόνοιας, απαιτείται η
ύπαρξη αντίστοιχων δομών & υποδομών, προκειμένου να αποφευχθεί η
περιθωριοποίησή τους. Η σχετική ανάγκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαπιστώνεται μέσω του στόχου που έχει τεθεί για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκ. των
ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.
Η αξιολόγηση καλύπτει τους ειδικούς στόχους του Άξονα 2α που αντιστοιχούν
στον Θ.Σ. 9 2α3.1, 2α4.1, 2α5.1, 2α6.1, 2α7.1 και 2α8.1, καθώς επίσης και
εκείνους του Άξονα 2β του Θ.Σ.9 2β.1.2 και 2β4.1.
Σε αυτό το πλαίσιο η υπόψη αξιολόγηση θα διερευνήσει τη συμβολή των
εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων (δράσεις κοινωνικής οικονομίας και προώθησης
στην απασχόληση, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Πρόνοιας και Κοινωνικές Δομές
αντιμετώπισης της Φτώχειας, Ολοκληρωμένα Τοπικά Προγράμματα κλπ.) στην
ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων που
διαμορφώνουν τις συνθήκες, τους κινδύνους και το βάθος της φτώχειας και των
αιτιών που οδηγούν στον αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων από την αγορά
εργασίας και από την πρόσβασή τους σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες.
Βασικά αξιολογικά ερωτήματα είναι:
- Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις:
α) στην αύξηση της απασχολησιμότητας και τη δημιουργία απασχόλησης των
ευπαθών ομάδων;
β) στη βελτίωση της παροχής και πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε
υπηρεσίες πρόνοιας;
γ) στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων;
δ) στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μειονεκτούντων ατόμων σε περιοχές
χαμηλής ανάπτυξης;
- Θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους ή
τα ίδια με λιγότερους;
Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων
παρακολούθησης των δικαιούχων για τις δράσεις ΕΚΤ, πρωτογενής ποσοτική
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έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης
(focus groups) ή case studies, καθώς και εθνικά και διοικητικά στατιστικά
δεδομένα.
Θα χρησιμοποιηθούν,
προγράμματος:

κατ’

ελάχιστο,

οι

δείκτες

αποτελέσματος

του

T1500: Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους
CR05 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
CR09 Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Τ1410 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας
Τ1414 Δυναμικότητα των υποδομών που δημιουργούνται στο
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη

πλαίσιο

Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, εθνικά και διοικητικά
στατιστικά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα
του μελετητή. Για τους δείκτες του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα
στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων ή
ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης
προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της υπόψη Αξιολόγησης, ο εκτιμώμενος π/υ
είναι της τάξης των 40.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

10

Τίτλος

Αξιολόγηση Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην
Ενεργό Ένταξη & Κοινωνική Ενσωμάτωση των
Κοινωνικά & Οικονομικά Ευπαθών Ομάδων

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων
παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, πλην
των εξής:


Στο ΕΚΤ δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις που αφορούν
τον τομέα της Υγείας (μέρος της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9iv)



Στο ΕΤΠΑ δεν περιλαμβάνεται το μέρος της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9α που αφορά σε
Υποδομές Υγείας και οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 9β
και 9γ.

Συγκεκριμένα,
η
αξιολόγηση
επικεντρώνεται
στην
αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των
δράσεων των παραπάνω Επενδυτικών Προτεραιοτήτων σε
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ότι αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ευπαθών ομάδων, την βελτίωση της πρόσβασης τους σε
υπηρεσίες πρόνοιας, τη δημιουργία νέων βιώσιμων
κοινωνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των
υφισταμένων, τη δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, την εν γένει τοπική ανάπτυξη και
την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Περιεχόμενο

Μέσω της αξιολόγησης θα εκτιμηθεί η επίπτωση των
παρεμβάσεων στους ειδικούς στόχους του ΠΕΠΘ και πιο
συγκεκριμένα του Άξονα 2α που αντιστοιχούν στον Θ.Σ. 9
2α3.1, 2α4.1, 2α5.1, 2α6.1, 2α7.1 και 2α8.1, καθώς
επίσης και εκείνους του Άξονα 2β του Θ.Σ.9 2β.1.2 και
2β4.1
Θεωρητική ποιοτική αΑξιολόγηση Επιπτώσεων.

Κριτήριο
αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις:
α) στην αύξηση της απασχολησιμότητας και τη δημιουργία
απασχόλησης β) στη βελτίωση της παροχής και πρόσβασης
σε υπηρεσίες πρόνοιας γ) στην κοινωνική ενσωμάτωση
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων δ) στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε περιοχές χαμηλής ανάπτυξης.
Θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με
τους ίδιους πόρους ή τα ίδια με λιγότερους;

Μέθοδος

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των
δικαιούχων για τις δράσεις ΕΚΤ/ πρωτογενής ποσοτική
έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική
ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups).

Δεδομένα

Συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, εθνικά και
διοικητικά στατιστικά δεδομένα, στοιχεία του ΟΠΣ καθώς
και στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα του
μελετητή.

Τρόπος διεξαγωγής

Εξωτερικός Αξιολογητής

αξιολόγησης
Διάρκεια

Εκτιμώμενος π/υ

11

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2021
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο
2021
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο
2021
40.000 €

Συμβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας στη Βελτίωση της Προσβασιμότητας & της
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Ελκυστικότητας των Υποδομών Εκπαίδευσης & Υγείας
Σχεδιασμός της αξιολόγησης
Η δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών για την βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας αποτελεί
βασικό στόχο του ΑΠ 2β του ΠΕΠΘ. Η αξιολόγηση εξετάζει την επίπτωση του
Προγράμματος στην πρόσβαση και χρήση των υποδομών υγείας
και στην
ελκυστικότητα και προσβασιμότητα των σχολικών και πανεπιστημιακών Μονάδων
της Περιφέρειας. Αφορά μέρος του Άξονα Προτεραιότητας 2β του
ΠΕΠΘ(Επενδυτική Προτεραιότητα 9α, μέρος που αφορά στην Υγεία, και
Επενδυτική Προτεραιότητα 10α). Συνδέεται με τους στόχους της Στρατηγικής
“Ευρώπη 2020” αναφορικά με τον τομέα της Εκπαίδευσης(Μείωση των ποσοστών
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%, ολοκλήρωση τριτοβάθμιων
σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30-34 ετών).

Συγκεκριμένα και ανά τομέα θα εξετασθούν:
Στον τομέα της Υγείας η επίπτωση του ΠΕΠΘ στην ποιότητα και την δυναμικότητα
παροχής υπηρεσιών υγείας στις υγιειονομικές Μονάδες της Περιφέρειας.
Βασικό αξιολογικό ερώτημα είναι:
- Βελτιώθηκε η πρόσβαση και η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στις
υγειονομικές Μονάδες της Περιφέρειας και αν ναι πόσο συνέβαλε το ΠΕΠΘ στην
βελτίωση τους;
Για την εκτίμηση της μεταβολής της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο αντίστοιχος δείκτης αποτελέσματος του ΠΕΠΘ
Τ1409 «Βελτίωση της πρόσβασης & χρήσης των υπηρεσιών υγείας»(πηγή
ESYNET) κρίνεται κατάλληλος. Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠΘ στην
υπόψη μεταβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Επιχειρησιακός δείκτης εκροής
CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες Υπηρεσίες Υγείας» σε
συνδυασμό με επεξεργασία δευτερογενών διοικητικών δεδομένων ή /και
πρωτογενή έρευνα.
Στην Εκπαίδευση η επίπτωση του ΠΕΠΘ στην μεταβολή των συνθηκών μάθησης
και κατ΄επέκταση στο εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της Περιφέρειας.
Βασικό αξιολογικό ερώτημα είναι:
- Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας;
Για την εκτίμηση της υπόψη συμβολής θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελέσματος του ΠΕΠΘ Τ1415 «Ωφελούμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» και Τ1416 «Ωφελούμενοι μαθητές Α΄θμιας & Β’ θμιας
εκπαίδευσης».
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών και αποτελέσματος των σχετικών πράξεων του Προγράμματος σε
συνδυασμό με δεδομένα από διοικητικές πηγές.
Για την τεκμηρίωση της συμβολής του ΠΕΠΘ στις τιμές των δεικτών
αποτελέσματος θα γίνει αιτιολόγηση με βάση της θεωρία (theory-based).
Επίσης, εφόσον απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί έρευνα. Η αναγκαιότητα ή μη της
διεξαγωγής της θα εκτιμηθεί σε χρόνο πλησιέστερο προς την διενέργεια της
αξιολόγησης.

~ 36 ~
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Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη τα αξιολογικά ερωτήματα καθώς και την διαθεσιμότητα των
δεδομένων ως ενδεικτικός π/υ της υπόψη αξιολόγησης τίθενται τα 10.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

11

Τίτλος

Συμβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας στη Βελτίωση της
Προσβασιμότητας
&
της
Ελκυστικότητας
των
Υποδομών Εκπαίδευσης & Υγείας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο το
ΠΕΠ Θεσσαλίας συνέβαλε στη βελτίωση της πρόσβασης και
χρήσης υποδομών υγείας αλλά και στη βελτίωση της
προσβασιμότητας του μαθητικού / φοιτητικού πληθυσμού
σε σχολικές / πανεπιστημιακές μονάδες.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση θα αφορά σε μέρος του Άξονα 2β και
συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τους ειδικούς στόχους
2β1.1 και 2β5.1.

Κριτήριο

Αξιολόγηση επιπτώσεων

αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ποια είναι η επίπτωση του ΠΕΠ στη βελτίωση της
προσβασιμότητας των κατοίκων της Θεσσαλίας σε
υποδομές υγείας (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας);
Ποιά η συμβολή του ΠΕΠΘ στην βελτίωση των υποδομών
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας;

Μέθοδος

Θεωρητική
επιπτώσεων

ποιοτική

(theory-based)

αξιολόγηση

Δεδομένα

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΠΕΠ. Τα απαιτούμενα
δεδομένα θα βασίζονται σε στοιχεία παρακολούθησης, σε
υπάρχοντα διοικητικά στοιχεία. Ενδεχομένως απαιτηθεί
έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Τρόπος διεξαγωγής

Εξωτερικός Αξιολογητής

αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2020
-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:
β’ τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ’
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τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενος π/υ

12

10.000 €

3η Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει κατά πόσο το ΠΕΠΘ πέτυχε τους στόχους που είχε
θέσει αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενώ θα εξετάσει επίσης το βαθμό που οι
ανάγκες που είχαν προσδιορισθεί κατά το σχεδιασμό του, παραμένουν επίκαιρες
και σημαντικές με το πέρας αυτού ή επισκιάστηκαν από νέες ανάγκες (συνάφεια).
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα, την
αποδοτικότητα και τη συνάφεια του συνόλου του ΠΕΠΘ. Ταυτόχρονα, θα
εκτιμηθεί η συνεισφορά του ΠΕΠΘ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών των πράξεων και των δεικτών αποτελέσματος.
Τα δεδομένα για τους δείκτες εκροών θα προέρχονται από το σύστημα
παρακολούθησης των πράξεων (ΟΠΣ) ενώ τα δεδομένα για τους δείκτες
αποτελέσματος θα συλλέγονται με τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί στο
εγκεκριμένο ΠΕΠΘ.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας θα βασίζεται στις επιτευχθείσες τιμές των
δεικτών εκροών και αποτελέσματος σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές – στόχους.
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων θα γίνει με σύγκριση του
πραγματικού τους κόστους με την εκτίμηση μοναδιαίου κόστους των
παρεμβάσεων που έγινε κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος. Η εκτίμηση αυτή,
κατά κανόνα βασίστηκε σε στοιχεία κόστους παρόμοιων δράσεων που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο περιφερειακών ή τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων προγενέστερων περιόδων. Η αξιολόγηση της συνάφειας θα γίνει
εκτιμώντας εάν οι ανάγκες που είχαν προσδιορισθεί κατά το σχεδιασμό του ΠΕΠΘ,
παραμένουν επίκαιρες και σημαντικές με το πέρας αυτού ή αν έχουν καταστεί
παρωχημένες μπροστά σε νέες ανάγκες και προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη
επίκαιρα επιχειρησιακά αναπτυξιακά σχέδια, κείμενα στρατηγικής τομέων και
μελέτες.
Λόγω του θεματικού εύρους της αξιολόγησης εκτιμάται ότι, ενδεχομένως, πέρα
από τα στοιχεία παρακολούθησης και τα υπάρχοντα εθνικά στατιστικά και
διοικητικά στοιχεία των δεικτών αποτελέσματος θα απαιτηθούν και πρόσθετα
δεδομένα που θα συλλεχθούν από πρωτογενή έρευνα. Αυτά θα προσδιοριστούν
σε πλησιέστερη στην αξιολόγηση χρονική στιγμή και πάντως εγκαίρως για να
προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης προκειμένου να
συλλεχθούν από το μελετητή.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της αξιολόγησης και την ενδεχόμενη ανάγκη
περαιτέρω συλλογής δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών, πέραν αυτών
του συστήματος παρακολούθησης, ο απαιτούμενος π/υ εκτιμάται ότι είναι της
τάξης των 60.000€.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
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α/α
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3η
Αξιολόγηση
Αποδοτικότητας
Αποτελεσματικότητας ΠΕΠ Θεσσαλίας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

και

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας
και της συνάφειας των δράσεων του ΠΕΠΘ. Συγκεκριμένα
θα εκτιμηθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν
τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος, κατά
πόσο οι επιμέρους παρεμβάσεις του κάθε ειδικού στόχου
υλοποιήθηκαν αποδοτικά σε σχέση με το κόστος, εάν οι
ανάγκες που είχαν διαγνωστεί και καθόρισαν τη
διαμόρφωση του ΠΕΠΘ παραμένουν επίκαιρες και, τέλος, θα
γίνει μια εκτίμηση της συνεισφοράς του Προγράμματος
στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση θα αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων
του ΠΕΠΘ με μεγαλύτερη ανάλυση των στόχων
χρηματοδοτικής ή / και στρατηγικής βαρύτητας του
Προγράμματος.

Κριτήριο

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνάφεια

αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ΠΕΠΘ σε
σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών
εκροών και αποτελεσμάτων;
Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίτευξη ή μη επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και
αποτελέσματος;
Ποια η συνεισφορά του
στρατηγικής Ευρώπη 2020;

ΠΕΠΘ

στους

στόχους

της

Το ΠΕΠΘ αντιμετώπισε τις σημαντικότερες ανάγκες που
είχαν διαπιστωθεί κατά τον σχεδιασμό / αναθεώρηση του;
Οι ανάγκες που καθόρισαν τον σχεδιασμό του ΠΕΠΘ
παραμένουν επίκαιρες;
Μέθοδος

Δευτερογενής (στατιστική) ανάλυση και επεξεργασία
στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος
παρακολούθησης,
πρόσθετη
πρωτογενής
συλλογή
δεδομένων με χρήση εργαλείων όπως ερωτηματολόγιο,
βιβλιογραφική έρευνα.

Δεδομένα

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΠΕΠΘ, Δείκτες
στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τα απαιτούμενα δεδομένα θα
βασίζονται σε στοιχεία παρακολούθησης και σε υπάρχοντα
εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία ενώ, ενδεχομένως,
θα υπάρξει ανάγκη για στοχευμένη πρωτογενή συλλογή
στοιχείων δεικτών που αφορούν σε ειδικούς στόχους
μεγάλης χρηματοδοτικής ή / και στρατηγικής βαρύτητας.
Αυτά θα προσδιοριστούν σε πλησιέστερη στην αξιολόγηση
χρονική στιγμή και πάντως εγκαίρως για να προδιαγραφούν
στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης προκειμένου να
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συλλεχθούν από το μελετητή. Για την αξιολόγηση της
συνάφειας
θα
χρησιμοποιηθούν
επίκαιρα
κείμενα
στρατηγικής (περιφερειακά, θεματικά) και βιβλιογραφικές
πηγές προκειμένου να διαπιστωθεί η συνάφεια των στόχων
του ΠΕΠΘ με την τρέχουσα κατάσταση στο τέλος της
προγραμματικής περιόδου.
Εξωτερικός αξιολογητής.

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: δ’
τρίμηνο 2020
-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2021
-Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022

Εκτιμώμενος π/υ

13

60.000 €

Αξιολόγηση Συμβολής του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην Ανταγωνιστικότητα και την
Εξωστρέφεια των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων καθώς και η σύνδεση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελούν δύο από
τους στρατηγικούς στόχους του ΠΕΠΘ. Η υπόψη αξιολόγηση αφορά στην
επίπτωση του ΠΕΠΘ στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων. Μέσω αυτής θα εκτιμηθεί και η συμβολή του
Προγράμματος στην επίτευξη του στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 “Το 3%
του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη”. Καλύπτει
το σύνολο των ειδικών στόχων των θεματικών στόχων 1 και 3 του ΑΠ 1. Σε
μικρότερο βαθμό μέσω αυτής θα εξετασθεί η επίπτωση του ΠΕΠΘ και στον ειδικό
στόχο του θεματικού στόχου 2 λόγω τόσο της χαμηλότερης σχετικά
χρηματοδοτικής βαρύτητας του όσο και της έμμεσης συμβολής του υπόψη
θεματικού στόχου στους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης.
Τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα που τίθενται είναι:
Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην μεταβολή :
α)των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική & μη τεχνολογική καινοτομία
στην Θεσσαλία
β)της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης προϊόντων Ε & Τ και καινοτομιών από τις
Θεσσαλικές ΜΜΕ
γ) της Ακαθάριστης Προστιθέμενη Αξίας της Περιφέρειας
δ) των εξαγωγών των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
Η ύπαρξη Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης συνέβαλε και πώς
στις παραπάνω μεταβολές;
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Τα παραπάνω ερωτήματα θα αφορούν τόσο τις Θεσσαλικές Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως αυτοί
προκύπτουν από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3) της
Περιφέρειας (όλα), όσο και το σύνολο των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων ((β), (γ),
(δ)).
Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατά κύριο λόγο οι δείκτες του ΠΕΠΘ.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών των πράξεων και των δεικτών αποτελέσματος καθώς και εθνικά
στατιστικά και διοικητικά δεδομένα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα γίνει
δευτερογενής ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων ενώ για την
εκτίμηση της επίπτωσης του ΠΕΠΘ στο δείκτη αποτελέσματος θα γίνει ποιοτική
θεωρητική αξιολόγηση (theory-based) βασισμένη σε έρευνα με ερωτηματολόγιο
των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Σε πλησιέστερο προς την υλοποίηση της
αξιολόγησης
χρόνο
θα
εξετασθεί
η
σκοπιμότητα
χρήσης
ανάλυσης
αντιπαραδειγμάτων(counterfactual analysis).
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των αξιολογικών ερωτημάτων (επιπτώσεις ΠΕΠΘ
στους τομείς έρευνας, επιχειρηματικότητας, επιπτώσεις RIS3), την αναγκαιότητα
συλλογής πρωτογενών δεδομένων ως ενδεικτικός π/υ τίθενται οι 30.000 €
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α
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Τίτλος

Αξιολόγηση Συμβολής του ΠΕΠ Θεσσαλίας
Ανταγωνιστικότητα
και
την
Εξωστρέφεια
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

στην
των

Η επίπτωση του ΠΕΠΘ στην ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφεια των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα
θα εκτιμηθεί κατά πόσο το ΠΕΠΘ συνέβαλε στα
επιδιωκόμενα
αποτελέσματα (αύξηση ΑΠΑ, εξαγωγών,
δαπάνης επιχειρήσεων σε Ε&Α κ.λ.π.) σε σχέση με άλλους
παράγοντες αλλά και σε σχέση με τη συμβολή των σχετικών
τομεακών προγραμμάτων.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση θα αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων
του ΑΠ 1 με την έμφαση της ανάλυσης να επικεντρώνεται
στους ειδικούς στόχους 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1 και 1.6.1 του
ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Κριτήριο

Αξιολόγηση επιπτώσεων

αξιολόγησης
Ερωτήματα

Συνέβαλε το ΠΕΠ Θεσσαλίας και πόσο:

αξιολόγησης



Στην αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών
τεχνολογική & μη τεχνολογική καινοτομία;



Στην βελτίωση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης
προϊόντων Ε & Τ και καινοτομιών από τις Θεσσαλικές

~ 41 ~

για

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Επιχειρήσεις;


Στην αύξηση της ΑΠΑ, ιδιαίτερα των κλάδων υψηλής
προστιθέμενης αξίας;



Στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών της Περιφέρειας;

Η ύπαρξη Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
συνέβαλε και πως στα παραπάνω;
Μέσω ποιων παραγόντων συνέβαλε το ΠΕΠ στο αποτέλεσμα
(π.χ. ανάπτυξη έρευνας, ενίσχυση συνεργασιών, δημιουργία
μηχανισμών υποστήριξης);
Ποια η επίδραση εξωγενών
διαδικασιών,
χρηματοδοτική
«κλίμα»);

παραγόντων (απλοποίηση
ρευστότητα,
επενδυτικό

Μέθοδος

Θεωρητική
ποιοτική
(theory-based)
αξιολόγηση
επιπτώσεων. Θα εξετασθεί η δυνατότητα εφαρμογής
ανάλυσης αντιπαραδειγμάτων(counterfactual analysis) σε
σχέση με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της ομάδας
ωφελουμένων και την δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχη
ομάδα μη ωφελουμένων.

Δεδομένα

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΠΕΠ. Τα απαιτούμενα
δεδομένα θα βασίζονται σε στοιχεία παρακολούθησης και σε
υπάρχοντα εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία ενώ θα
απαιτηθεί πρωτογενής συλλογή ποιοτικών στοιχείων(έρευνα
με ερωτηματολόγιο των ωφελούμενων επιχειρήσεων)
αναγκαίων για την εκτίμηση της έντασης και του τρόπου
επίδρασης του ΠΕΠ στα παρατηρούμενα αποτελέσματα.

Τρόπος

Eξωτερικός αξιολογητής.

διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: δ’
τρίμηνο 2020
-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022

Εκτιμώμενος π/υ

14

30.000 €

Επίπτωση ΠΕΠ Θεσσαλίας στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον της
Θεσσαλίας
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η προστασία του Περιβάλλοντος και η μετάβαση προς μία οικονομία φιλική προς
το Περιβάλλον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική
χρήση των πόρων αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΠΕΠΘ. Βρίσκεται σε άμεση
συσχέτιση με δύο από τους τρείς επιμέρους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη
2020 για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα (μείωση των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας). Η αξιολόγηση θα αφορά στην επίπτωση του ΠΕΠ Θεσσαλίας στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιφέρειας σε σχέση με τους
θεματικούς στόχους 4, 5 και 6. Τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα είναι:
- Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια;
- Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην προστασία του πληθυσμού της Περιφέρειας και
των περιουσιών του από φυσικές καταστροφές;
- Ποια η συνεισφορά του ΠΕΠΘ στην ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων;
- Σε πoιό βαθμό συνεισέφερε το ΠΕΠΘ στην εξασφάλιση της πρόσβασης των
κατοίκων σε ποιοτικό και επαρκές πόσιμο νερό; Πού εντοπίζονται οι
σημαντικότερες πλέον ανάγκες στον τομέα της ύδρευσης;
- Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην αύξηση των επισκεπτών σε πολιτιστικούς και
φυσικούς πόρους της Περιφέρειας;
- Πόσο συνέβαλε το ΠΕΠΘ στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικιστικών
κέντρων της Θεσσαλίας;
Ενώ το εύρος της αξιολόγησης καταλαμβάνει το σύνολο των ειδικών στόχων του
Άξονα 3, μεγαλύτερη σχετικά βαρύτητα θα δοθεί στους ειδικούς στόχους 3.1.1
(ΘΣ 4), 3.3.1. (ΘΣ 5), 3.5.1, 3.6.1 και 3.8.1 (ΘΣ 6). Σημειώνεται ότι σημαντικό
μέρος του Άξονα 3 προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω ΟΧΕ συνεπώς υπάρχει
συνάφεια και επικάλυψη με την προτεινόμενη αξιολόγηση υπ’ αριθμ. 16
(Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ Θεσσαλίας).
Σχετικοί δείκτες αποτελέσματος:
Τ1511: Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
Τ1513: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
Τ1514: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας
Τ1522: Κλάσμα χωριστά συλλεχθέντων αστικών στερεών αποβλήτων που
οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)
Τ1525: Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση
Τ1524: Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις
κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ
Τ1526: Αριθμός διανυκτερεύσεων στη Θεσσαλία
T1527: Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με
εργαλεία διαχείρισης
Τ1528: Αναβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά κέντρα
Τ1529: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό
κέντρο Λάρισας
Τ1530: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10
μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης στο αστικό
κέντρο Βόλου
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Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση θα περιλαμβάνουν τις τιμές των
δεικτών εκροών των πράξεων και των δεικτών αποτελέσματος. Πρόσθετες
πληροφορίες και εκτιμήσεις για τον τρόπο επηρεασμού του αποτελέσματος θα
βασιστούν σε πρόσθετα άμεσα διαθέσιμα στοιχεία και δείκτες σε Περιφερειακό
επίπεδο και σε πιθανές τρέχουσες έρευνες ή βιβλιογραφικές αναφορές.
H εκτίμηση της επίπτωσης του ΠΕΠΘ στους δείκτες αποτελέσματος θα γίνει με
θεωρητική (theory-based) αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Με δεδομένο το θεματικό εύρος των αξιολογικών ερωτημάτων τα οποία καλύπτουν
εννέα ειδικούς στόχους και τρεις θεματικούς στόχους (ΘΣ 4, 5 και 6) αλλά και
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πρόσθετα δευτερογενή στοιχεία για τις
ανάγκες της εκτίμησης επιμέρους επιπτώσεων, το κόστος διενέργειας της
συγκεκριμένης αξιολόγησης εκτιμάται σε 40.000€.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α
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Τίτλος

Επίπτωση
ΠΕΠ
Θεσσαλίας
στο
Φυσικό
Ανθρωπογενές Περιβάλλον της Θεσσαλίας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

και

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά
του ΠΕΠ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της
Θεσσαλίας σε σχέση με τους θεματικούς στόχους 4, 5, και 6.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο του Άξονα 3 με έμφαση
στους ειδικούς στόχους που παρουσιάζουν χρηματοδοτική ή
στρατηγική βαρύτητα και είναι οι 3.1.1 (ΘΣ 4), 3.3.1. (ΘΣ
5), 3.5.1, 3.6.1 και 3.8.1 (ΘΣ 6).

Κριτήριο

Αξιολόγηση επιπτώσεων

αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ποια η συμβολή του ΠΕΠ στην εξοικονόμηση ενέργειας στα
δημόσια κτίρια;
Ποια η συμβολή του ΠΕΠ στην προστασία του πληθυσμού
της Περιφέρειας και των περιουσιών του από φυσικές
καταστροφές;
Σε πoιό βαθμό συνεισέφερε το ΠΕΠ Θεσσαλίας στην
εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων σε ποιοτικό και
επαρκές πόσιμο νερό; Πού εντοπίζονται οι σημαντικότερες
πλέον ανάγκες στον τομέα της ύδρευσης;
Ποια η συμβολή του ΠΕΠΘ στην αύξηση των επισκεπτών σε
πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους της Περιφέρειας;
Πόσο συνέβαλε το ΠΕΠΘ στην περιβαλλοντική αναβάθμιση
των οικιστικών κέντρων της Θεσσαλίας;
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας

Μέθοδος

Θεωρητική ποιοτική (theory-based) αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεδομένα

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΠΕΠ. Θα αξιοποιηθούν
τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης και υπάρχουσες
μελέτες καθώς και στοιχεία από νέες μελέτες ή
αναθεωρήσεις μελετών που προβλέπεται να γίνουν
(περιφερειακή μελέτη προστασίας από κλιματική αλλαγή,
αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ και ΠΕΣΔΑ) για τον προσδιορισμό των
τιμών των δεικτών Τ1514, Τ1522 και Τ1524.

Τρόπος

Η αξιολόγηση θα εκπονηθεί από εξωτερικό αξιολογητή.

διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2021
-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β’
τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022

Εκτιμώμενος π/υ

15

40.000€

Επίπτωση Παρεμβάσεων Μεταφορών
Θεσσαλικού Δικτύου Μεταφορών

στην

Ελκυστικότητα

Χρήσης

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης μεταφορικών
υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι στρατηγικός στόχος του
ΠΕΠΘ. Η υπόψη αξιολόγηση αφορά στην επίπτωση των παρεμβάσεων του ΠΕΠΘ
στην ελκυστικότητα χρήσης του Θεσσαλικού Δικτύου Μεταφορών.
Το ΠΕΠΘ συμβάλλει στην ολοκλήρωση των έργων ΔΕΔ-Μ καθώς και στην
Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και στην
σύνδεση τους με το διαπεριφερειακό δίκτυο. Συνεπώς, βασικά αξιολογικά
ερωτήματα που τίθενται είναι:
- Πόσο συνέβαλε το ΠΕΠΘ στην μείωση της χρονοαπόστασης των μεταφορών;
- Ποιά η συμβολή του ΠΕΠΘ στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των
λιμένων της Περιφέρειας;
Για το πρώτο ερώτημα ως κατάλληλοι κρίνονται οι Επιχειρησιακοί Δείκτες Τ1426
“Χρονοαπόσταση σε Οδικό Άξονα” και Τ1427 “Χρονοαπόσταση σε Σιδηροδρομικό
Άξονα”.
Όμοια για το δεύτερο ερώτημα ο Επιχειρησιακός Δείκτης Τ1428 “Αριθμός
κατάπλων σε λιμένες της Περιφέρειας” κρίνεται κατάλληλος.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
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του

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Τα αναγκαία δεδομένα για την αξιολόγηση περιλαμβάνουν τις τιμές των δεικτών
εκροών των πράξεων και των δεικτών αποτελέσματος. Εφόσον απαιτηθεί, θα
διενεργηθεί σχετική έρευνα για
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000 €.

της

αξιολόγησης

ο

εκτιμώμενος

Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

15

Τίτλος

Επίπτωση
Παρεμβάσεων
Ελκυστικότητα Χρήσης του
Μεταφορών

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μεταφορών
στην
Θεσσαλικού Δικτύου

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά
του ΠΕΠ Θεσσαλίας στην αναβάθμιση των υποδομών
μεταφορών και ιδιαίτερα στη βελτίωση της ελκυστικότητας
χρήσης αυτών.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση αφορά στους στόχους και τα αποτελέσματα
του Άξονα 4 ο οποίος στο σύνολό του παρουσιάζει υψηλή
χρηματοδοτική και στρατηγική βαρύτητα στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας.

Κριτήριο

Αξιολόγηση επιπτώσεων

αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ποια η συμβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας στη μείωση της
χρονοαπόστασης
των
μεταφορικών
υποδομών
της
Περιφέρειας (οδικών και σιδηροδρομικών);
Πόσο επηρέασε το ΠΕΠ την αναβάθμιση
εκσυγχρονισμό των Θεσσαλικών Λιμένων;

και

τον

Μέθοδος

Θεωρητική ποιοτική (theory-based) αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεδομένα

Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΠΕΠ. Θα αξιοποιηθούν
τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης ενώ θα απαιτηθεί
όπως προαναφέρθηκε ειδική έρευνα για τον προσδιορισμό
των τιμών των δεικτών Τ1426 και Τ1427.

Τρόπος

Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.

διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος
τρίμηνο 2020

προκήρυξης της αξιολόγησης: β’

-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: γ’
τρίμηνο 2020
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022
Εκτιμώμενος π/υ

16

15.000 €

Αξιολόγηση Επιπτώσεων της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση θα εξετάσει την επίπτωση των παρεμβάσεων των Αξόνων τεχνικής
βοήθειας(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, Άξονες 5 και 6 αντίστοιχα) στην υποστήριξη σχεδιασμού,
υλοποίησης, αξιολόγησης, προβολής του ΠΕΠΘ και των έργων του.
Βασικά αξιολογικά ερωτήματα που τίθενται είναι:
- Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας στην αποτελεσματική
και χρηστή δημοσιονομική εφαρμογή του Προγράμματος;
- Θα ήταν διαφορετική η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠΘ χωρίς τους πόρους της
Τεχνικής Βοήθειας;
- Επηρέασε και πως η χρήση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας την Διαχειριστική
ικανότητα των δικαιούχων;
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα των δεικτών εκροών. Επισημαίνεται ότι δεν
περιλαμβάνονται δείκτες αποτελέσματος στους Άξονες της τεχνικής βοήθειας του
ΠΕΠ Θεσσαλίας. Οι δείκτες για την μέτρηση της επίπτωσης θα προσδιοριστούν σε
πλησιέστερη στην αξιολόγηση χρονική στιγμή. H εκτίμηση της επίπτωσης των
αξόνων τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ στους δείκτες επιπτώσεων θα γίνει με
θεωρητική (theory-based) αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Με δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθούν δευτερογενή στοιχεία και τον μικρό αριθμό
ειδικών στόχων και αξιολογικών ερωτημάτων κρίνεται ότι το κόστος της εν λόγω
αξιολόγησης δεν θα υπερβαίνει τις 5.000€.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

16

Τίτλος

Αξιολόγηση Επιπτώσεων της Τεχνικής Βοήθειας του
ΠΕΠ Θεσσαλίας

αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά
των δράσεων τεχνικής βοήθειας στην επίτευξη των ειδικών
στόχων που έχουν τεθεί.

Περιεχόμενο

Η αξιολόγηση θα εξετάσει τη συνεισφορά της τεχνικής
βοήθειας στην υποστήριξη του ΠΕΠ Θεσσαλίας 14-20 σε όλα
τα στάδια (σχεδιασμός, υλοποίηση, αποτίμηση).

Κριτήριο

Αξιολόγηση επιπτώσεων
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
αξιολόγησης
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Πώς συνεισέφερε η τεχνική βοήθεια στην αποτελεσματική
και χρηστή δημοσιονομική εφαρμογή του Προγράμματος;
Θα ήταν διαφορετική η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠΘ χωρίς
τους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας;
Επηρέασε και πως η χρήση των πόρων της Τεχνικής
Βοήθειας την Διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων του
Προγράμματος;

Μέθοδος

Θεωρητική ποιοτική (theory-based) αξιολόγηση επιπτώσεων

Δεδομένα

Δείκτες εκροών των Αξόνων 5 και 6 του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Επιπλέον θα αξιοποιηθούν
διαθέσιμα
στοιχεία του
συστήματος παρακολούθησης και υπάρχουσες μελέτες /
λοιπές αξιολογήσεις.

Τρόπος

Εξωτερικός αξιολογητής.

διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

-Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2021
-Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β’
τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022

Εκτιμώμενος π/υ

17

5.000€

3η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Στην τρίτη χρονική στιγμή η αξιολόγηση αφορά δύο βασικούς στόχους: (1)την
εξυπηρέτηση του δικαιώµατος των πολιτών να γνωρίζουν αναφορικά µε τη
διαχείριση των πόρων, (2)την συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠΘ.
Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της αξιολόγησης θα αποτιμηθεί η διασφάλιση της
συνέχειας, συνοχής, σαφήνειας και απλότητας του επικοινωνιακού μηνύματος για
κάθε στοχοθετούμενο κοινό σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του ΠΕΠΘ. Ως συνέπεια
αυτού, θα αξιολογηθεί και η δυναμική που έχει δημιουργηθεί και έχει προτρέψει
τους δικαιούχους σε περαιτέρω ενεργοποίηση σε διάδοση της πληροφορίας ακόμα
και τη λειτουργία δικτύων γνώσης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.
Στο σημείο αυτό, θα αξιολογηθούν οι δράσεις της Στρατηγικής σχετικά με το αν
έχει δημιουργήσει επιπλέον πολλαπλασιαστές, οι οποίοι διαμοιράζουν τα οφέλη
που έχουν αποκομίσει από την υλοποίησή της.
Το βασικό κριτήριο στο οποίο εμπίπτουν τα ως άνω αξιολογικά ερωτήματα είναι η
επίπτωση των δράσεων της Στρατηγικής στους δικαιούχους και στο ευρύ κοινό
και η συνειδητοποίηση από αυτούς των ωφελειών του ΠΕΠΘ.
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η εκπόνηση μελέτης σε συνδυασμό με έρευνα
που θα αποτιμά τον βαθμό κατανόησης του Προγράμματος και της επίτευξης του
συνόλου των στόχων της Στρατηγικής.
Επισημαίνεται ότι ο Αξιολογητής πρέπει να λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα των
δύο προηγουμένων αξιολογήσεων της Στρατηγικής Επικοινωνίας, την μεθοδολογία
και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και να μεριμνήσει για την δυνατότητα
σύγκρισης τους με τα αντίστοιχα της παρούσας αξιολόγησης.
Ως τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης επιλέγεται η ανάθεση σε εξωτερικό
αξιολογητή.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Πέραν των σχετικών δεικτών του συστήματος παρακολούθησης του ΠΕΠΘ, ο
Αξιολογητής πρέπει να πραγματοποιήσει έρευνες μέτρησης των παραπάνω επιπτώσεων στο στοχοθετούμενο κοινό. Ως ενδεικτικοί δείκτες μέτρησης της επίπτωσης
αναφέρονται οι εξής: (α) αύξηση του βαθμού γνώσης (public knowledge) ανάμεσα
στους δυνητικούς Δικαιούχους, (β) αύξηση του βαθμού ενημέρωσης του κοινού
για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠΘ, (γ) αύξηση του
βαθμού ευκολίας στην πρόσβαση στην πληροφορία, (δ) αύξηση του βαθμού
γνώσης στο κοινό (perceived public knowledge), (ε) αύξηση του βαθμού
αντίληψης (public perception) για τα οφέλη που προκύπτουν από τα έργα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠΘ.
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το κόστος της υπόψη αξιολόγησης εκτιμάται σε
20.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α

17

Τίτλος
αξιολόγησης

3η
Αξιολόγηση
Στρατηγικής
Επικοινωνίας
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Επιπτώσεις υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Επίπτωση

Ερωτήματα
αξιολόγησης

ΕΠ

Ποια η συμβολή της Στρατηγικής Επικοινωνίας
 στην εξυπηρέτηση του δικαιώµατος των πολιτών
να γνωρίζουν αναφορικά µε τη διαχείριση των
πόρων
 στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
 στη δημιουργία πολλαπλασιαστών πληροφόρησης
για τις δυνατότητες και τις ωφέλειες του ΠΕΠΘ

Μέθοδος

Μελέτη επίπτωσης των ενεργειών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας βασιζόμενοι σε έρευνες του στοχοθετούμενου
κοινού

Δεδομένα

Δείκτες αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης,
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
δείκτες επίπτωσης όπως θα προσδιορισθούν από τον
αξιολογητή και θα μετρηθούν από την σχετική έρευνα.
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικός αξιολογητής

Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος
τρίμηνο 2020

προκήρυξης

της

αξιολόγησης:

δ’

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: α’
τρίμηνο 2022
Εκτιμώμενος π/υ

18

Αξιολόγηση
Θεσσαλίας

20.000 €

Ολοκληρωμένων

Χωρικών

Επενδύσεων

(ΟΧΕ)

του

ΠΕΠ

Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Η εφαρμογή προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης για την αύξηση της
απασχολησιμότητας και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού
στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της Θεσσαλίας αποτελεί
στρατηγικό στόχο του ΠΕΠΘ. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου
είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις(ΟΧΕ). ΟΧΕ, βάσει του εγκεκριμένου
Προγράμματος, θα αξιοποιηθούν στις εξής περιοχές:
- Στα δύο Αστικά Κέντρα της Θεσσαλίας με λειτουργική περιοχή πληθυσμού άνω
των 70.000 κατοίκων(Λάρισα & Βόλος) μέσω εφαρμογής Στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης
- Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία) - Δυτική Θεσσαλία(Τρίκαλα – Μετέωρα) μέσω
της δημιουργίας Διαδρομής πολιτισμού – τουρισμού
- Νησιά Βορείων Σποράδων, όπου θα συσχετισθούν δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος & ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με την βελτίωση της
προσπελασιμότητας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων
Τα κύρια κριτήρια επιλογής των υποπεριοχών είναι κατά περίπτωση η αστικότητα,
η γεωμορφολογία και η ύπαρξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, χωρικά
συνδεδεμένων, που μπορούν να αποτελέσουν κινητήρες ανάπτυξης.
Αντίστοιχα, τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα τους, που αποτελούν και την
βάση για το αξιολογικό ερώτημα «Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της
χωρικής στρατηγικής όπως περιγράφονται στο ΠΕΠΘ;» είναι:
- Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης / ποιότητας ζωής αστικού πληθυσμού / ενίσχυση
ελκυστικότητας αστικών κέντρων
- Προστασία / ανάδειξη φυσικής / πολιτιστικής κληρονομιάς, αύξηση αριθμού
επισκεπτών
- Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης / εισοδήματος.
Στην παρούσα αξιολόγηση βάρος επίσης θα δοθεί σε θέματα διαδικασίας
εφαρμογής των ΟΧΕ, της αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας τους και του
ολοκληρωμένου χαρακτήρα τους κατά την υλοποίηση.
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Θεσσαλίας
Οι πόροι που προγραμματίζεται να διατεθούν για την υλοποίηση των ΟΧΕ είναι
της τάξης των 50 εκ. € και προέρχονται από το σύνολο των Αξόνων
Προτεραιότητας του ΠΕΠΘ. Συνεπώς, υπάρχει συνάφεια και επικάλυψη όσον
αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της επίπτωσης των
παρεμβάσεων που υλοποιούνται μέσω ΟΧΕ με επιμέρους θεματικές αξιολογήσεις.
Η αξιολόγηση θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Ως δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες των στρατηγικών ΟΧΕ καθώς και οι
δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΠΕΠΘ. Οι ενδεχόμενες ανάγκες για νέα
δεδομένα θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των στρατηγικών ΟΧΕ.
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την θεωρητική προσέγγιση(theory based).
Το κόστος διενέργειας της αξιολόγησης:
Το κόστος της υπόψη αξιολόγησης εκτιμάται σε 30.000 €.
Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης:
α/α
Τίτλος
αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήριο
αξιολόγησης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

18
Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ) του ΠΕΠ Θεσσαλίας
Η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της
ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής του ΠΕΠΘ μέσω του
πλαισίου
ανάπτυξης
των
παρεμβάσεων
ΟΧΕ.
Θα
αξιολογηθούν οι διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού,
οι τρόποι και οι προϋποθέσεις επιλογής των περιοχών ΟΧΕ
και
υλοποίησης
των
παρεμβάσεων
καθώς
και
η
προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν
βάσει μίας στρατηγικής ΟΧΕ σε σχέση με μεμονωμένες
αντίστοιχες παρεμβάσεις. Παράλληλα θα αξιολογηθεί η
συνάφεια των στρατηγικών ΟΧΕ με τους στόχους του ΠΕΠΘ
καθώς και οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επιτυχία
ή αποτυχία της υλοποίησης.
Η αξιολόγηση αφορά στην ολοκληρωμένη χωρική
στρατηγική του ΠΕΠΘ μέσω της υλοποίησης των
στρατηγικών ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠΘ και
στη συμβολή των ΟΧΕ στους στόχους του Προγράμματος.
Αποτελεσματικότητα,
Συνάφεια,
Προστιθέμενη αξία
Επίπτωση
Ερωτήματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη χωρική
στρατηγική του ΠΕΠΘ:
 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής ΟΧΕ, από
την επιλογή των περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των
δράσεων;
 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι της χωρικής
στρατηγικής όπως περιγράφονται στο ΠΕΠΘ;
 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της επιλογής χρήσης του
εργαλείου ΟΧΕ σε σχέση με την υλοποίηση ανάλογων
δράσεων εκτός ΟΧΕ για κάθε στρατηγική ΟΧΕ;
Ερωτήματα που αφορούν στις στρατηγικές ΟΧΕ:
 Πώς
διασφαλίστηκε
η
ενεργή
συμμετοχή
των
εμπλεκόμενων μερών στην κατάρτιση της στρατηγικής
ΟΧΕ;
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Μέθοδος
Δεδομένα

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

Εκτιμώμενος π/υ

19

Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι του ΠΕΠΘ μέσω
της υλοποίησης των στρατηγικών ΟΧΕ;
 Πώς συνέβαλαν οι δείκτες του σχεδίου δράσης της ΟΧΕ
στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ;
 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων των
στρατηγικών ΟΧΕ διασφαλίσθηκε στο σύνολό του κατά
την υλοποίηση;
 Πώς αντιμετωπίστηκαν ενδεχόμενα προβλήματα που
προέκυψαν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της
στρατηγικής;
Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος
συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΠΕΠΘ
 Δείκτες στρατηγικών ΟΧΕ
Οι ενδεχόμενες ανάγκες για νέα δεδομένα θα προκύψουν
μετά την οριστικοποίηση των στρατηγικών ΟΧΕ.
Εξωτερικός αξιολογητής
Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης:
α’ τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:
β’ τρίμηνο 2021
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: β’
τρίμηνο 2022
30.000 €

Αξιολόγηση Δράσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο Πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 8 και της συμβολής τους στην Περιφερειακή Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης

Για τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 8 σε ότι αφορά το ΕΚΤ (επενδυτικές
προτεραιότητες 8iii και 8v), θα διενεργηθεί οριζόντια (για όλα τα ΠΕΠ) σχετική
αξιολογητική μελέτη «Αξιολόγηση των Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από
το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και της συμβολής τους στην
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από την ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο του
Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η μελέτη θα εξετάσει την
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία των
δράσεων όλων των ειδικών στόχων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και
συμβάλλουν στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3). Η
μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Στο ΠΕΠΘ οι δράσεις των υπόψη δύο
επενδυτικών προτεραιοτήτων εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα στους τομείς της
RIS3 και των χωρικών επενδύσεων. Συνεπώς, με την παρούσα αξιολόγηση και την
αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του Προγράμματος
εκτιμάται ότι θα καλυφθεί ο κύριος όγκος τους.

20

Έκθεση Σύνοψης των Αποτελεσμάτων των Αξιολογήσεων

Η Έκθεση σύνοψης των συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων αποτελεί κανονιστική
υποχρέωση και θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο τις
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31.12.2022. Το περιεχόμενο της είναι η σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των
αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το ΠΕΠΘ.
Η σύνταξη της υπόψη Έκθεσης θα γίνει εσωτερικά από την ΕΔΑΠΘ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Αξιολογήσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας
σε Σχέση με τις Εκθέσεις Προόδου που αποτελούν Ορόσημα
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