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Uvod
Namen vrednotenja: podati celovito sliko o dosežkih OP v
programskem obdobju 2007-2013,dosežkov z vidika trajnosti,
sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj;
Vrednotenje treh izbranih instrumentov
Metodologija:
 Kombinacija različnih pristopov: ankete (426 naslovnikov/ 186
odgovorov, fokusne skupine in neposredni intervjuji, različna gradiva in
poročila, druga vrednotenja, itd.
 Redni delovni sestanki in usklajevanja z naročnikom.

Izvajalske strukture
 Popis izkušenj med upravičenci:
Pozitivno ocenjena strokovnost skrbnikov pogodb
Opozarjanje na administrativno kompleksnost poročanja
Neposredni osebni stik pomembno izboljša izvajanje
 Izkušnje izvajalskih struktur:
Skromne izboljšave na področju administrativne in upravljavske
sposobnosti
Nizke povprečne (samo)ocene uspešnosti
Nezadostno prenašanje znanja in izkušenj med strukturami in
med enim in drugim programom.

1. Vrednotenje izbranih področij- turistična
infrastruktura

 Odobrenih 158 projektov, 146 preko javnih razpisov in 12
z neposrednim potrjevanjem;
 Rezultati:
 Pozitivna rast prihodkov in števila gostov;
 Zaradi krize 20% prejemnikov v stečaju;
 Nadaljnje potrebe- primarna infrastruktura, več povezovanja in
skupne promocije

 Priporočila:





Pravna podlaga za sofinanciranje infrastrukture;
Financiranje obnove kapacitet;
Projekti usmerjeni v več povezovanja ponudnikov;
Usmeritev v podaljšanje bivanja.

2. Vrednotenje izbranih področij- socialno
podjetništvo

 Dva javna razpisa, odobreno skupaj 10 + 17 projektov;
 Ocena trajnostnih učinkov: zelo visoka!
 Dodatne zaposlitve, tudi v kategorijah ranljivih skupin
 Dodatna dejavnost, rast
 Administrativna usposobljenost SP za nove projekte

 Zakonski okvir: premalo spodbuja SP
 Priporočila:
 Opredelitev ranljivih skupin;
 Več podpore pri prijavi in izvajanju projektov;
 Razvoj podpornega okolja za SP!

3. Vrednotenje izbranih področij- KoC za razvoj
kadrov

 Na dveh razpisih skupaj odobrenih 19 KOC
 Anketa: zelo pozitivno ocenjen instrument!
 Močno preseženo število vključenih v izobraževanje,
visoki % doseganja tudi pri drugih kazalnikih
 Priporočila:
 Deliti dobre prakse med izvajalci
 Zmanjšati birokracijo in ustrezneje organizirati objave razpisov
 Zagotavljanje kontinuiranega financiranja instrumenta, ki
omogoča bolj sistematično delovanje.

Preglednica:
Sintezno ovrednotenje dosežkov in vplivov treh OP 2007-2013,
na ravni ključnih kazalnikov OP, ocena na lestvici od 1-5
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Sklepi in priporočila

 Fizični kazalniki OP-jev doseženi
 Prostor za izboljšave> bolj učinkovita in tekoča
implementacija, več pozornosti sinergijam;
 Kritično vprašanje strateškega načrtovanja
 Prenos izkušenj in dobrih praks!?
 Priporočila:





Več strateškega načrtovanja in horizontalnega povezovanja;
Sistematično zbiranje dobrih praks
Upoštevanje tako pozitivnih izkušenj kot kritičnih pripomb;
Trajnostno financiranje pozitivnih instrumentov!
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