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Príloha 9 Plán hodnotenia Operačného programu Bratislavský
kraj 2007 – 2013 (Návrh)
Úvod
Plán hodnotenia vychádza z potreby efektívneho prepojenia monitorovacích a hodnotiacich
aktivít s celkovým riadením pomoci poskytovanej v rámci Operačného programu Bratislavský
kraj (OP BK) v programovom období 2007-2013. Identifikuje hodnotiace aktivity, ktoré budú
vykonané v rôznych štádiách implementácie OPBK tak, aby v maximálnej miere
zohľadňovali informačné potreby Riadiaceho orgánu (RO OPBK) a Sprostredkovateľského
orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre zabezpečenie efektívneho a účinného využívania
prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj.
Napriek faktu, že odporúčanie Európskej komisie vypracovať plány hodnotenia sa vzťahuje
na operačné programy v rámci cieľa Konvergencia, domnievame sa, že tento dokument
má opodstatnenie aj pre OPBK, ktorý je spadá do cieľa Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť (RKZ). Plán hodnotenia predstavuje praktický nástroj pre prípravu, realizáciu
a riadenie činností v oblasti hodnotenia a je súčasťou Stratégie hodnotenia OPBK, ktorý
metodicky usmerňuje organizáciu a výkon hodnotení v programovom období 2007-2013.
Zároveň slúži na zabezpečenie vyššej koordinácie a vzájomného prepojenia s hodnoteniami
intervencií realizovaných v Bratislavskom kraji prostredníctvom multi-cieľových operačných
programov (zahŕňajúcich cieľ Konvergencia a RKZ ), ako aj koordináciu s činnosťami
na úrovni Národného strategického referenčného rámca.
V úvode Plánu hodnotenia pre Operačný program Bratislavský kraj je definovaný účel a ciele
predmetného dokumentu, jeho užívatelia, pre ktorých je určený. Sú to predovšetkým
pracovníci RO OPBK a SO/RO zodpovední za procesy. V ďalších častiach dokumentu
je uvedený legislatívny rámec pre výkon hodnotenia štrukturálnych fondov na úrovni
Európskej únie a na národnej úrovni, ako aj popis implementačných štruktúr zodpovedných za
realizáciu hodnotení v kontexte OPBK. Kapitola 4 obsahuje prehľad navrhovaných hodnotení,
ktoré
by mali byť vykonané v priebehu programového obdobia 2007-2013. Hodnotenia
sú rozdelené v súlade s odporúčaním Európskej komisie podľa ich účelu na strategické
(orientované
na politiky a stratégie) a operatívne (ad-hoc a výkonnostne orientované).
Plán hodnotenia
sa zameriava nielen na samotný výkon hodnotení, ale aj na činnosti
zamerané na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia a budovanie kultúry hodnotenia
ako súčasti efektívneho riadenia činností verejnej správy. Hodnotenia súvisiace
s implementáciou Operačného programu Bratislavský kraj budú financované z prioritnej osi 3
Technická pomoc. Kapitola 7 sa zaoberá procesom pravidelnej aktualizácie Plánu hodnotenia
s cieľom zabezpečenia jeho aktuálnosti a relevantnosti s ohľadom na potreby riadiacich
štruktúr programu v jednotlivých fázach implementácie programu. Z tohto dôvodu je potrebné
chápať Plán hodnotenia OPBK ako otvorený, živý dokument, ktorý je potrebné pravidelne
aktualizovať, aby v plnej miere slúžil potrebám jeho užívateľov.
Dúfame, že predmetný dokument prispeje k zabezpečeniu kvalitnej implementácie
Operačného programu Bratislavského kraja v programovom období v súlade s jeho
rozvojovými potrebami a prioritami.
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Zoznam použitých skratiek
BK

Bratislavský kraj

BSK

Bratislavský samosprávny kraj

CKO

Centrálny koordinačný orgán

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

EK

Európska komisia

ES

Európske spoločenstvá

ESF

Európsky sociálny fond

EÚ

Európska únia

HDP

Hrubý domáci produkt

IKT

Informačné a komunikačné technológie

JPD 2

Jednotný programový dokument cieľ 2

KF

Kohézny fond

M&H

Monitoring a hodnotenie

MV

Monitorovací výbor

MVRR SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

NSRR

Národný strategický referenčný rámec

OKP BK

Odbor koordinácie pomoci pre Bratislavský kraj

OP

Operačný program

OPBK

Operačný program Bratislavský kraj

RKZ

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

RO

Riadiaci orgán

RPS

Rámec podpory Spoločenstva

SORO

Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom

TP

Technická pomoc

VÚC

Vyšší územný celok

ŽP a VZ

Životné prostredie a verejné zdravie
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1. Účel plánu hodnotenia
1.1

Všeobecný a špecifické ciele
Všeobecný cieľ


Zabezpečenie systematického a koordinovaného prístupu k hodnoteniu
implementácie Operačného programu Bratislavský kraj z pohľadu
relevantnosti,
efektívnosti,
účinnosti,
udržateľnosti
a dopadov
ako informačného zdroja nevyhnutného pre efektívne a účinné riadenie
programu a jeho intervencií.

Špecifické ciele






1.2

Identifikovať hlavné aktivity v oblasti hodnotenia v rámci OPBK, ktoré budú
vykonané v priebehu programového obdobia 2007-2013 a určiť ich účel,
tematické zameranie, termín realizácie a potrebné zdroje na ich zabezpečenie.
Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti intervencií podporovaných
z OPBK prostredníctvom zabezpečenia dostatočných kapacít na výkon
hodnotenia, ktoré budú schopné poskytnúť objektívny pohľad na výkonnosť
programu a jeho jednotlivých častí počas celého programového obdobia.
Umožniť zosúladenie aktivít v oblasti hodnotenia s inými operačnými
programami, ktoré zahŕňajú aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť a koordináciu s evaluačnými aktivitami plánovanými na úrovni
NSRR (Centrálneho koordinačného orgánu).
Užívatelia

Plán hodnotenia OPBK pre programové obdobie 2007-2013 slúži predovšetkým:
 pracovníkom Riadiaceho orgánu OPBK zodpovedných za oblasť hodnotenia manažérom hodnotenia z Oddelenia riadenia programov pomoci
pre Bratislavský kraj (MVRR SR),
 pracovníkom Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom
pre OPBK zapojených do procesov monitorovania a hodnotenia (BSK),
 Monitorovaciemu výboru OPBK.
Dokument bude poskytnutý aj zástupcom ďalších relevantných orgánov, najmä
pre informačné účely:
 pracovníkom útvarov zodpovedných za hodnotenie v rámci Riadiacich
orgánov multi-cieľových operačných programov,
 pracovníkom Oddelenia monitorovania a hodnotenia v rámci Odboru riadenia
štrukturálnych fondov na MVRR SR, ktoré zodpovedá za výkon hodnotení
na národnej úrovni (úrovni NSRR),
 zástupcom Európskej komisie.
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2. Legislatívny kontext
2.1

Ustanovenia na úrovni EÚ


2.2

2.3

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.júla 2006, ktorým sa ustanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1260/1999:
o

článok 47 Všeobecné ustanovenia

o

článok 48 Zodpovednosť členských štátov

o

článok 49 Zodpovednosť komisie

Ustanovenia na národnej úrovni


Metodické usmernenie CKO č. 8/2007 k monitorovaniu a hodnoteniu



Postupy hodnotenia Operačného programu Bratislavský kraj
pre programové obdobie 2007-2013 (bude vypracovaná do konca roka
2007)

Ostatné relevantné dokumenty

Odporúčané metodiky pre hodnotenie štrukturálnych fondov v programovom období
2007-2013 vypracované Európskou komisiou:


Working document no. 2 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Monitoring and Evaluation Indicators, Európska komisia, 2006



Working document no. 4 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Cost-Benefit Analysis, Európska komisia, 2006



Working document no. 5 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, 2006



Working document no. 6 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Measuring Structural Funds Employment Effects, Európska komisia, 2007

3. Implementačný rámec
3.1

Riadiaci orgán OP BK Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Riadiacim orgánom OP BK bolo stanovené Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj.
V kontexte hodnotenia Riadiaci orgán zodpovedá za vypracovanie Plánu
hodnotenia OP BK a identifikáciu strategických a operatívnych hodnotení,
ktoré by mali byť realizované v programovom období 2007-2013.
Do 12 mesiacov od schválenia OPBK Európskou komisiou zašle RO OPBK
Plán
hodnotenia
Centrálnemu
koordinačnému
orgánu
a predloží
ho Monitorovaciemu výboru na schválenie. Po jeho schválení MV OPBK
je Plán hodnotenia zaslaný Európskej komisii a riadiacim orgánom multicieľových
operačných
programov
podporujúcich
intervencie
aj v Bratislavskom kraji.
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Centrálny koordinačný orgán
Centrálny koordinačný orgán zodpovedá za procesy monitorovania
a hodnotenia štrukturálnych fondov na úrovni Národného strategického
referenčného rámca. Zároveň koordinuje a metodicky usmerňuje činnosti
riadiacich orgánov v oblasti hodnotenia, zodpovedá za výkon hodnotení
na národnej úrovni, resp. hodnotení zahŕňajúcich viaceré operačné programy
a hodnotení horizontálnych priorít (tém). Centrálny koordinačný orgán
posudzuje súlad návrhu plánu hodnotenia pre každý operačný program v rámci
cieľa Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
s metodickým usmernením CKO č. 3 k monitorovaniu a hodnoteniu (príloha 3)
ešte pred jeho predložením monitorovaciemu výboru na schválenie. V prípade,
že návrh plánu nie je v súlade v metodickým usmernením požiada príslušný
riadiaci orgán o jeho dopracovanie.

3.3

Monitorovací výbor
Do 12 mesiacov od schválenia Operačného programu Bratislavský kraj
predloží RO OPBK Monitorovaciemu výboru OPBK Plán hodnotenia
Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013 na jeho schválenie.
Monitorovací výbor OP BK posúdi relevantnosť, vhodnosť a účel navrhnutých
hodnotení, ktoré by mali byť vykonané v priebehu programového obdobia
2007-2013. Môže požiadať Riadiaci orgán OPBK o doplnenie navrhovaných
strategických hodnotení o ďalšie hodnotenia, ktorých výkon členovia výboru
považujú za nevyhnutný pre efektívne a účinné riadenie programu.

3.4

Partneri
V súlade s princípom partnerstva bude zástupca sociálno-ekonomických
partnerov stálym členom MV OPBK. Pre účely jednotlivých hodnotení budú
do procesu prípravy a realizácie hodnotenia podľa potreby zapojení ďalší
relevantní partneri.

4. Indikatívny prehľad hodnotení v programovom období 2007-2013
Navrhované hodnotenia v rámci OPBK sú vzhľadom na ich charakter a zameranie na dva
základné typy hodnotení:
Strategické hodnotenia – sa vo všeobecnosti zameriavajú na posúdenie relevantnosti
programu a prioritných osí (opatrení) s ohľadom na meniace externé prostredie a potreby
cieľových skupín, posúdenie účelnosti využívania štrukturálnych fondov, maximalizácie
pridanej hodnoty a synergie, a konzistencie s relevantnými politikami a stratégiami.
Operatívne hodnotenia – sa prioritne zameriavajú na posúdenie výkonnosti programu
a jeho jednotlivých častí (efektivita vynakladania prostriedkov, dosahovanie stanovených
cieľov) a sú iniciované najmä v prípade zistenia problémov v procesov implementácie
programu a odklonu od stanovených cieľov. V pláne sú uvedené oblasti (témy), u ktorých
sa vzhľadom na skúsenosti z implementáciou JPD 2 v programovom období 2004-2006
očakáva potreba operatívnych hodnotení.
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Strategické hodnotenia (orientované na politiky a stratégie)

Plánované strategické hodnotenia OPBK (vrátane ex-ante hodnotenia pre programové obdobie 2014-2020):
č.

Názov hodnotenia

Od-do

Integrovaný a koordinovaný postup pri
realizácií
intervencií
zo
ŠF
v Bratislavskom kraji (štúdia).

01/2008
–
04/2008

Hlavné hodnotiace otázky



1



2

Hodnotenie
funkčnosti
a komplementarity
podporovaných
v BSK
zvýšenia ich synergie

prepojenia
intervencií
s cieľom

03/2009
–
06/2009





Strednodobé
hodnotenie
pokroku
dosiahnutého
v realizácii
OPBK
s dôrazom na výkonnosť programu
a horizontálne témy

03/2010
–
09/2010





3



Priebežné
hodnotenie
vplyvov
a dopadov OPBK na životné prostredie
a verejné zdravie (ŽPaVZ)

09/2010
–
06/2011

4






5

Prehodnotenie
potrieb
a posúdenie
absorpčnej kapacity v oblasti podpory
inovácií a technologických transferov

06/2010
–
12/2010





Umožňuje nastavenie implementačného
systému integrovaný prístup k riešeniu
kľúčových problémov kraja?
Akým spôsobom je zabezpečená koordinácia
a prepojenie
plánovaných
intervencií
s ostatnými OP?
V ktorých oblastiach je najefektívnejšie
uplatniť integrovaný prístup?
Aké sú doterajšie skúsenosti s realizáciou
intervencií v rámci cieľa RKZ?
Aké opatrenia treba prijať za účelom
dosiahnutia synergických efektov?
Aké sú potreby žiadateľov v predmetnej
oblasti?
Sú ciele programu s ohľadom na potreby/
problémy cieľových skupín stále relevantné?
Aký pokrok bol dosiahnutý v implementácii
OPBK z finančného hľadiska?
Boli doteraz vynaložené prostriedky
efektívne využité?
Sú stanovené ciele na úrovni programu
a prioritných osí napĺňané?
Sú pri realizácii programu a jednotlivých
intervencií
dostatočne
zohľadňované
prioritné témy?
Je systém monitorovania vplyvov OPBK na
ŽPaVZ vhodne nastavený?
Aké pozitívne vplyvy na ŽPaVZ možno
pripísať realizácii OPBK?
Aké negatívne vplyvy na ŽPaVZ možno
pripísať realizácii OPBK?
Akým spôsobom možno maximalizovať
pozitívne a eliminovať negatívne vplyvy
OPBK na ŽPaVZ?
Došlo k výrazným zmenám v sektore
inovácií a technologických transferov?
Odrážajú stanovené ciele stále reálne
potreby cieľových skupín?
Aká je absorpčná kapacita v danej
oblasti/sektore?

Ext./Int.

Využitie

Zodpovedá

Externí
hodnotitelia
(interní)

 Nastavenie impl.
systému
 Cielená podpora
integrovaného prístupu
a prepojenia
intervencií

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

Externí
hodnotitelia
(interní)

 Zvýšenie pridanej
hodnoty intervencií
 Podpora tvorby
synergických efektov

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

Externí
hodnotitelia

 Zabezpečenie
relevantnosti cieľov
 Zvýšenie výkonnosti
programu
 Rešpektovanie
horizontálnych priorít

RO OPBK

Externí
hodnotitelia

 Zabezpečenie
kvalitného
monitorovania vplyvov
na ŽPaVZ
 Prijatie opatrení na
posilnenie pozitívnych
vplyvov/elimináciu
negatívnych

RO OPBK

Externí
hodnotitelia

 Relevantnosť,
efektívnosť a účinnosť
PO 2
 Zabezpečenie
absorpčnej kapacity
 Zvýšenie úrovne

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)
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Ucelené tematické hodnotenie prioritnej
osi 1 Infraštruktúra a jeho prínosu
k rozvoju Bratislavského kraja

06/2010
–
12/2010

Hodnotenie dosiahnutých
a dopadov
OPBK
na
ekonomický vývoj v BSK

výsledkov
sociálno-

06/2012
–
12/2012

Ex-ante
hodnotenie
operačného
programu/operačných programov pre
programové obdobie 2014-2020 vrátane
SEA

03/2013
–
09/2013

Príprava návrhu Postupov hodnotenia
a Plánu hodnotenia pre programové
obdobie 2014-2020

10/2013
–
02/2014

6

7

8

9



Akým spôsobom je možné zvýšiť úroveň
inovatívnosti MSP v BSK?

Došlo k výrazným zmenám v oblasti
infraštruktúry BSK?

Sú stanovené ciele stále relevantné?

Je absorpčná kapacita v danej oblasti
dostatočná?

Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila
implementácia PO 1 rozvoj BSK?

Ktoré druhy intervencií majú najväčšiu
pridanú hodnotu?

Aké výstupy a výsledky boli dosiahnuté
v realizácii OPBK?

Aké dopady možno pripísať intervenciám
OPBK?

Aký prínos predstavovali podporené
intervencie pre cieľové skupiny?

Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila
implementácia OPBK rozvoj BSK?

Je navrhovaná stratégia relevantná
vzhľadom na existujúce potreby BSK?

Je stratégia dostatočne zdôvodnená a ciele
konzistentné?

Je stratégia dostatočne prepojená
s relevantnými politikami?

Aké sú očakávané výsledky a dopady
operačného programu?

Je implementačný systém vhodný?

Aké sú očakávané vplyvy na ŽPaVZ?
Nerelevantné

inovatívnosti MSP v
BSK

Externí
hodnotitelia

 Relevantnosť,
efektívnosť a účinnosť
PO 1
 Zabezpečenie
absorpčnej kapacity
 Zvýšenie pridanej
hodnoty intervencií?

RO OPBK

Externí
hodnotitelia

 Príprava nového
programového obdobia

RO OPBK

Externí
hodnotitelia

 Relevantnosť,
efektivita a účinnosť
nového programu
 Zabezpečenie súladu
s princípmi
trvaloudržateľného
rozvoja

RO OPBK

Externí
hodnotitelia

 Postupy pre výkon
hodnotení
 Efektívne plánovanie
a koordinácia
evaluačných aktivít

RO OPBK
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Operatívne hodnotenia (ad-hoc a výkonnostne orientované)

V programovom období 2007-2013 sa očakáva realizácia týchto druhov operatívnych hodnotení v rámci OPBK:
č.

Názov hodnotenia

Od-do
01/2008
12/2015



1

Operatívne hodnotenia efektívnosti
intervencií s dôrazom na princíp „value
for money“

01/2008
12/2015



2

Operatívne
hodnotenia
v prípade
identifikácie výraznejšieho odklonu od
stanovených cieľov
Operatívne hodnotenia zamerané na
absorpčnú kapacitu v rámci OPBK

01/2008
12/2015



01/2008
12/2015



3
Ad-hoc hodnotenia vplyvov externého
prostredia na implementáciu OPBK

4
Hodnotenia
orientované
na implementačný systém OPBK

5

01/2008
12/2015

Hlavné hodnotiace otázky













Operatívne hodnotenie plnenia pravidla
n+3, resp. n+2 v pribehu programového
obdobia

01/2008
12/2015




6


Ext./Int.

Využitie

Sú podporované aktivity ekonomicky
efektívne?
Sú prostriedky ŠF a verejné zdroje
vynakladané efektívne?
Aké sú príčiny odklonu od stanovených
cieľov/cieľových hodnôt?
Aké opatrenia je potrebné prijať na
zlepšenie situácie?

Interní
hodnotitelia
(externá
podpora)
Interní
hodnotitelia
(externá
podpora)

 Zabezpečenie
efektívnosti
programu

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

 Zabezpečenie
účinnosti programu

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

Sú prostriedky vo všetkých opatreniach
dostatočne čerpané?
Aké sú hlavné prekážky pri zabezpečení
dostatočnej absorpčnej kapacity?

Interní
hodnotitelia
(externá
podpora)

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

Aký vplyv budú mať zmeny v externom
prostredí na implementáciu OPBK?
Ako sa prejavili zmeny prostredí programu
na jeho výkonnosti?
Aké sú dopady zmien na cieľové skupiny?
Je implementačný systém vhodne
nastavený?
Aké sú nedostatky a riziká spojené
s implementačným systémom?
Dokáže systém dostatočne rýchlo reagovať
na meniace sa potreby?
Aký je pokrok vo finančnej realizácii
programu a jeho prioritných osí?
Existuje reálne riziko straty finančných
prostriedkov vyplývajúce z pravidla n+3,
resp. n+2?
Aké opatrenia je nutné prijať, aby nedošlo
k strate finančných prostriedkov?

Externí
hodnotitelia

 Zabezpečenie
dostatočnej
absorpčnej kapacity/
výkonnosti
programu
 Zabezpečenie
relevantnosti
programu
 Posúdenie reálnych
vplyvov na OPBK
 Výkonnosť
implementačného
systému

 Eliminácia rizika
vrátenia
prostriedkov EK

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)

Interní
hodnotitelia
(externá
podpora)
Interní
hodnotitelia

Zodpovedá

RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)
RO OPBK/
SORO OPBK
(BSK)
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5. Aktivity súvisiace s hodnotením
5.1

Budovanie kapacít v oblasti hodnotenia

Vzhľadom na fakt, že v skrátenom programovom období bol vykonaný len obmedzený
počet hodnotení a nedostatočné praktické skúsenosti pracovníkov RO OPBK a SORO
OPBK sa prípravou, výkonom a riadením hodnotení, bude potrebné venovať
budovaniu kapacít v oblasti hodnotenia zvýšenú pozornosť. Vybudovanie interných
kapacít v oblasti hodnotenia vytvára predpoklad na prijímanie kvalifikovaných
rozhodnutí RO OPBK v procese riadenia operačného programu na základe poznatkov
získaných z hodnotiacich aktivít. Cieľom je, aby sa hodnotenie stalo súčasťou procesu
riadenia operačného programu.
Budovanie kapacít v oblasti hodnotenia by sa malo realizovať najmä prostredníctvom:


účasti príslušných pracovníkov na odborných školeniach a vzdelávacích
programoch,



výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zahraničnými a domácimi
partnermi,



organizácie odborných podujatí s cieľom prehlbovania poznatkov
a výmeny skúseností s výkonom hodnotení ŠF (verejných intervencií),



organizácia podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti
o výsledkoch hodnotenia.

6. Finančný plán
Hodnotenia a štúdie sú oprávnenými aktivitami Prioritnej osi 3 Technická pomoc
v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, na ktorú bolo na programové
obdobie 2007-2013 vyčlenených celkovo 4.094.118 Euro (EÚ zdroje a SR verejné
zdroje).
Predpokladané náklady spojené s hodnotením OP BK:
Strategické a operatívne hodnotenia:
Budovanie kapacít v oblasti hodnotenia:
Spolu

8.450.000 Sk
750.000 Sk
9.200.000 Sk

7. Aktualizácia plánu hodnotenia
Plán hodnotenia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013 je nástrojom
na plánovanie a koordináciu hodnotení pre účely Riadiaceho orgánu OPBK (SORO
OPBK). Vzhľadom na meniace sa externé a interné prostredie programu bude
potrebné Plán hodnotenia pravidelne, minimálne raz za dva roky aktualizovať, aby
odrážal aktuálne informačné potreby riadiacich štruktúr programu smerom
na hodnotenie. Za aktualizáciu Plánu hodnotenia OPBK zodpovedá Riadiaci orgán,
samotná aktualizácia je vykonaná v spolupráci s MV OPBK.

