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r Uvod

SluŽba vlade Republike Slovenije zarazvoj in evropsko kohezijsko politiko (>naročnik<) |edne 8.9.zoĺ6 izvedla postopek evidenčnega naročíla >>Končno vrednotenie
komunikacijskega načrta informiran|a in obveŠČania javnosti o izvajanju operativnih
programov v programskem obdobju 2oo7-2oŢ.3<. Podjeţe MK projekt, d.o.o., Rogaška
cesta 25, 3z4o Smarje pri |elšah je bilo izbrano izmed'povabljenih ponudnikov za izvedbo
eviđenčnega naročila št. 43oz-ĺo3lzoĺ63 z đne 8.9.zoĺ6. Izbrani ponudnik je z
naročnikom storitve dne 3o.9.zo16 podpisal pogodbo o izvedbi konČnega vrednotenja,
številka pogodbe: CI54I-I 6M8ooor5.

Poročilo vrednotenja |e pripravljeno kot rezultat neodvisnega končnega vrednotenia
podjeţa MK proiekt, d.o.o., Rogaška cesta 25, 3z4o ŠrnaĄe pľi |elšah.

Pri pripravi končnega poročila sta sodelovala naslednja strokovnjaka:
|- MatevŽ Premelč, vodja evalvacijske ekipe,
|- dr. Barbara Brečko, Članica evalvacijske ekipe.

Predmet dela je izvedba vrednotenja v skladu s specifikacijami, navedenimi v razpisní
dokumentaciji evidenčnega naročila, ponudbo izvajalca in pogodbo s SluŽbo Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
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z Vsebinski povzetek opravliene storitve

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. ĺ8z8lzoo6 z drle 8. decembra zoo6 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) Št. rc83lzoo6 o splošnih doloČbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnem skladu (ESS) in Kohezijskem skladu (KS)
je SluŽba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) pripravila
komunikaciiski načrt za vse tri operativne programe. SVLR je v programskem obdobju
zooT-zor3 organ upravljanja (OU) za Operativni program razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdob|e 2oo7-2ol3 (oP ROPI), operativni program razvoja človeŠkih
virov za obdobje 2oo7-2oL3 (oP RČV) in operativni program krepiwe regionalnih
razvojnihpotencialov za obdobje zooT-zor3 (OP RR).

osrednii namen komunikacijskega načrta je bil informiranje in osvešČanje celotnega
prebivalswa v Sloveniji o vlogi Evropske unije (EU) pri sofinanciranju operacij iz KS,
ESRR in ESS, njihovem đelovaniu in učinkih ter ne nazadnje tudi o moŽnostih, pogojih
in načinu pridobivanja sredstev.

SVLR je bil OU za vse tri operativne programe in vse aktivnosti informiranja ter
obveščanja javnosti, ki so bile izpeljane preko operativnih programov, in so S tem tvorile
celoto v okviru enega komunikacijskega načrta.

Komunikacijski naČrt je predvideval vrsto aktivnosti na področju informiranja in
obveščanja javnosti, ki so potekale kontinuiľano skozi celotno programsko obdobie.
Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti, razerl izobtaż'evanja in ođnosov z javnostmi, ki
So se sicer izvajali v okviru drugih aktivnosti. Za ti đve aktivnosti v komunikacijskem
načrtu za obdobje zoo7-2or3 tudi ni bilo pređvidenih sredstev.

Ukrepi informiranja in obveščanja javnosti na hoľizontalni ravni (s strani oţJ, organa za
potrjevanje, revizijskega oľgana in neposrednih proračunskih uporabnikov v vlogi
posredniških teles) so bili financirani v okviru tehnične pomoči vseh treh operativnih
programov v skupni predvideni vrednosti 335 rnío EUR. Poraba sredstev je bila zelo
racionalna, v obdobiu zooT-zor3 je bilo porabljenih r.528.817,85 EUR oziroma 45,6 %"

predvidenih sredstev. S porabljenimi sľedstvi so bile realizirane vse predvidene aktivnosti
in doseŽeni oziroma preseŽeni cilji vseh kazalnikov.

Za doseganie cil|ev komunikacijskega načrta So bila uporabljena pľimerna
komunikacijska orodja, še več pozornosti pa je potrebno nameniti komuniciranju z
mediji ozirorna đelu z novinarji in informiranju, obveščanju izobtażevaniu le teh o
uspehih kohezijske politike, o uspešnosti črpanja evropskih sredstev in dobrih praksah. V
komunikacijskem načrbu za obdobje 2oI4-2o2o je velik del priporočil podanih v tem
poročilu Že upoštevan, tako je v novem komunikaciiskem načrtu pređviden znaten del
aktivnosti in Íinančnih sredstev tudizakomuniciranje z mediji.
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3 Poročilo o napredku

V okviru pľedmetnega naroČila za izvedbo storitve >>KonČno vrednotenje
komunikacijskega načrta informiľania in obveŠčania javnosti o izvajaniu operativnih
pÍogramov v programskem obđobju 2oo7-2or3 ie izvajalec skupaj s podizvajalcem v
obdobju od podpisa pogodbe z dne 3o.9.zoĺ6 đo z3.lz.zo16 izvedel nasleđnje aktivnosti:

|. seznanitev s strateškimi in programskimi dokumenti, ki so predmetní za izvedbo
vrednotenja,

\. dva usklajevalna sestanka z naročnikom,
t) usklajevalni sestanki s pođizvajalcem,
ţ. priprava predloge kazala in usklađitev z naročnikom,
l- priprava načrta evalvacijskih vprašanj za izvedbo spletne ankete,
\. izvedba anketea in analiza pridobljenih podatkov,
\. analízadokumentacije,
\. pridobivanje sekundarnih statističnih in drugih virov,
lr priprava osnutka končnega poročila vrednotenia,
|- dopolnitev osnutka končnega poročila s pripombami naročnika,
li oddaia končnega poročila vľednotenja.

V skladu z dogovorom z naroČnikom bo izvajalec predstavil končno poročilo na odboru
za spremljanje, ki bo predvidoma v mesecu maju zor7.

MatevŽo,"-",ľ,"'Ţjĺ'lŢ'"ľ"ĺ.ľl1:
skrbnik pogodbe za izveđbo predmetne evalvacije

MK projekt, d.o.o.
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