Вътрешна оценка на
проектите, изпълнявани по
ПО 1 „Научни изследвания и
технологично развитие“ на
ОПНОИР
Годишна работна среща с ЦК и ЦВП
16 декември 2021 г., платформа ZOOM

Обосновка за извършване на оценката

Писмо на ЕК
Ares(2020)4863960
– 17/09/2020

Писмо на ЕК
Ares(2021)4514460
– 12/07/2021

Препоръки на Европейската
комисия (ЕК) за предвиждане на
алтернативни начини за
провеждане на оценки на
дейностите по ОПНОИР и за
провеждане на вътрешни оценки
на проектите, изпълнявани по
Приоритетна ос 1 на ОПНОИР
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Цел и специфични цели на оценката

Оценка на
изпълнението на
ПО 1 „Научни
изследвания и
Goal
технологично
развитие“
ОПНОИР 2014 –
2020

да се
анализира
изпълнението
и да се оценят
постигнатите
резултати на
проектите в
процес на
изпълнение

Консултативен комитет
• независимо външно мнение относно
текущото изпълнение и резултати на
оценката
• МОН, ДАНИИ, ЦКЗ, МИ, национално
представителни
организации
на
работодателите в България

да се оцени
актуалността и
адекватността
на
индикаторите
за изпълнение
и резултат,
както и
методологията
за изчисление
на планираните
крайни цели

да се оцени
актуалността на
външната
съгласуваност на
ПО 1 спрямо
нуждите и
стратегическата
рамка в сектор
наука и
образование

да се предложат
препоръки за
подобряване на
изпълнението на
проектите по ПО 1
и за осигуряване на
устойчивост на
Центровете за
върхови
постижения (ЦВП)
и Центровете за
компетентност (ЦК)
след приключване
на подкрепата по
ОПНОИР
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Обща информация за оценката

01
Междинен етап
на данни и
02 Събиране
анализ

Срок за извършване
на оценката
9 месеца

Встъпителен етап
Преглед на
литература

Заключителен етап
Оценка на функционирането
03 на центровете; Оценка на
изпълнението и
представянето на
Центровете; Ефекти от COVID
-19 кризата

ОБХВАТ НА ОЦЕНКАТА:
Всички проекти в процес на
изпълнение по всички процедури в
ПО 1 „Научни изследвания и
технологично развитие“ на ОПНОИР:
• BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане
и развитие на центрове за върхови
постижения“
• BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане
и развитие на центрове за
компетентност“
• BG05M2OP001-1.003 „Допълваща
подкрепа за научни организации с
одобрени проекти по рамкова
програма Хоризонт 2020, конкурс
Widespread-Teaming, Фаза 2“
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Задачи на оценката
Встъпителен етап
1. Оценка на
съответствието на
Центровете със
стратегическата рамка
в областта на
научните изследвания
и иновациите

Междинен етап
2. Агрегиране на
информация и
систематизиране на данни
(Data collection and analysis)
3. Оценка за напредъка в
изпълнението на
индикаторите и
адекватността на системата
от индикатори, включени в
ОПНОИР и постижимост и
релевантност на заложените
целеви стойности

Заключителен етап
4. Оценка на партньорството по проектите
5. Оценка на актуалността и приложимостта на приложените към
проектите финансови анализи
6. Оценка на създадената нова научноизследователска инфраструктура
7. Оценка на изпълнението на научните програми на Центровете
8. Оценка на сътрудничество с индустрията и бизнеса
9. Интернационализация на ЦК и ЦВП

10. Оценка на въздействието на COVID-19 кризата върху изпълнението на
проектите и предприети действия за преодоляването им
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Методология
Преглед/анализ на релевантните източници на информация
и свързаните документи, включително официални
статистически данни на национално и на европейско ниво

Събиране посредством въпросници на данни и
информация, които не могат да бъде предоставени от
ИСУН2020

Анализ на данни
и документи
Метод
на
триангулацията

Оценка на процесите и изпълнението (process evaluation)

Оценка
на
резултатите

Оценка, базирана на теорията (theory-based evaluation)

Изследване
въпросници

с

•
•

•

•

Интервюта
Извеждане на примери (case studies)
Фокус групи – с представители на бенефициентите и
зaинтересованите страни

•
Анализ
на
ефикасността

Източници на информация:
Официални статистически
данни от НСИ, Евростат, др.;
European Innovation
Scoreboard;
Ръководство за извършване
на оценки EVALSED
Sourcebook: Method and
Techniques;
Ръководство за наблюдение
и оценка за Европейския
фонд за регионално
развитие;
Оценка на иновационните
дейности. Насоки относно
методите и практиките, ЕК;
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Сформиране
на РГ

Проект на
насоки за
Програми за
развитие с
подготовка на
бизнес
планове

Напредък в работата на РГ
Техническа
спецификация
за вътрешна
оценка

Индивидуални
планове за
действие
10.11.2021 г.

Октомври/
ноември

20.10.2021 г.
20.09.2021 г.

Изготвен проект на Насоки за
подготовка на Програми за
Стартиране работата
развитие и устойчивост с
на РГ със Заповед на бизнес планове от страна на
РУО
ЦВП и ЦК в съответствие с
препоръките на Съвместния
изследователски център
(JRC) към ЕК

Изготвена Техническа
спецификация (ТС) за
извършване на вътрешната
оценка; обсъждане на ТС на
среща на 14.10.2021 г. с
Помощното бюро за оценка на
ЕК (Evaluation Helpdesk);
отразяване на коментари и
допълване на ТС

Изготвени насоки и
изисквания за
индивидуални планове за
действие за изготвяне от
страна на ЦВП и ЦК, на база
индивидуалните препоръки
на JRC за всеки център
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За контакт:
гр. София, 1113
бул. „Цариградско шосе“
№ 125, блок 5, ет. 1
Тел: +359 2 46 76 101

http://opnoir.bg/

facebook/sf.mon.bg/

