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Rațiunea evaluării ex-ante
•

•

•

Corelarea POPAM cu nevoile identificate ale sectorului pescăresc
•

PO este coerent, susținut de analiza nevoilor, iar obiectivele sale specifice decurg logic

•

alocările stabilite răspund nevoilor identificate

Integrarea POPAM în contextul general
•

Politica Comună de Pescuit / Politica Maritimă Integrată

•

Politici naționale

•

Celelalte fonduri ESI: FEADR, FEDR, FSE și FC

Anticiparea rezultatelor posibile ale POPAM
•

Indicatori relevanți

•

Monitorizarea și evaluarea

Temei legal pentru evaluarea ex-ante
•

RDC (R1303/2013) - art. 55:
•

SM efectuează evaluări ex-ante în vederea creșterii calității PO

•

14 teme de analiză (corelare UE 2020, coerența internă, alocarea bugetară, indicatori etc)

•

FEPAM (R 508/2014) - art. 116: implicarea evaluatorului ex-ante din stadiul incipient al PO

•

Reg. de implementare nr. 771/2014
•

elementele de inclus în raportul de evaluare ex-ante

•

raportul evaluării ex-ante este anexă la PO

Contract de servicii

•

Încheiere: 29 octombrie 2014

•

Prestator: asocierea SC ACZ Consulting SRL și SC T33 SRL

•

Obiect: evaluarea ex-ante și evaluarea de mediu a POPAM pentru atingerea obiectivelor
specifice stabilite

Derularea contractului
•

Premisă: calendar de implementare dependent de elaborarea proiectului POPAM/ observațiile
COM

•

Interacțiunea cu actorii cheie (AM și consultanții care au elaborat proiectul de POPAM): formal,
informal și colectare informații primare pe teren

•

Livrabile intermediare: note metodologice, rapoarte

•

Etape cheie:
•

Evaluarea analizei SWOT și a nevoilor identificate

•

Definirea strategiei POPAM

•

Evaluarea primi versiuni oficiale a POPAM

•

Actualizarea evaluării în funcție de versiunea finală a POPAM

Etape cheie ale evaluării ex-ante

Livrabile ale evaluării ex-ante
•

Etapa I - analiza SWOT: noiembrie – decembrie 2014
•

•

Etapa II - strategia POPAM: ianuarie – februarie 2015
•

•

notă metodologică cu privire la logica intervenției

Etapa III - evaluarea primei versiuni oficiale a POPAM (martie 2015)
•

•

nota metodologică preliminară cu privire la metodologia aplicabilă pentru definirea corectă a
elementelor analizei SWOT și a nevoilor

raport de evaluare ex-ante – prima versiune, anexă la POPAM

Etapa IV - actualizarea evaluării: octombrie 2015
•

raport de evaluare ex-ante - versiunea finală, anexă la POPAM

Recomandările evaluatorilor și abordarea AM (I)
•

Secțiunea 1.2.2 din POPAM

•

Se referă la elaborarea și la implementarea POPAM

•

9 teme de analiză

1. Analiza SWOT, evaluarea necesităților:
•

Recomandări formulate: 7

•

Recomandări acceptate parțial/ respinse: 2 (categoria SWOT, număr de elemente)

2. Construcția logicii de intervenție, inclusiv contribuția la UE 2020, coerența internă a
programului propus și relația sa cu alte instrumente relevante, stabilirea de obiective și etape
cuantificate și repartizarea resurselor bugetare:
•

Recomandări formulate și acceptate: 4

Recomandările evaluatorilor și abordarea AM (II)
3. Coerența cu CSC, cu AP și recomandările specifice corespunzătoare adresate fiecărei țări
adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și, dacă este cazul la nivel
național, cu programul național de reformă
•

4.

Justificarea formelor de sprijin incluse în program
•

5.

Nu au fost formulate recomandări

Recomandări formulate și acceptate: 2

Resurse umane, capacități administrative și managementul PO
•

O recomandare formulată, dar neacceptată (neeligibilitate AM pentru POCA)

Recomandările evaluatorilor și abordarea AM (III)
6. Proceduri de monitorizare și colectare a datelor:
•

Recomandări formulate: 7

•

Recomandări neacceptate: 1 (definirea clară a momentului și persoanelor care vor defini
întrebările de evaluare)

7. Măsuri de promovare a egalității de șanse, prevenirea discriminării, dezvoltare durabilă
•

Recomandări formulate și acceptate: 3

8. Măsuri luate pentru reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari
•

Recomandări formulate și acceptate: 2

9. Cerințe privind evaluarea strategică de mediu
•

Nu au fost formulate recomandări
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