
 EVALUACE A MONITORING 
                                               Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013 
                    Projekt spolupráce (PRV IV.2, 22. kolo)  

 

   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny 

 Jak hodnotit, zda naše organizace plnila v období 2007-13 stanovené cíle? 

 V jakých oblastech jsme stanovili své cíle – navenek (pro rozvoj území MAS ) i dovnitř (pro činnost 

organizace)? 

 Podle čeho poznáme, zda jsme stanovených cílů dosáhli? Jaká jsme stanovili monitorovací kritéria 

a jak nastavili cílové hodnoty? Dařilo se nám je sledovat? 

 Kdo a jak se zabývá sledováním plnění kritérií a vyhodnocováním toho, zda a jak přispívají 

jednotlivé činnosti (tzn. plnění kritérií) k naplňování cílů organizace - jak provádíme evaluaci? 

 Může mít evaluace dotovaných projektů a činností i negativní výsledek? Co s tím? 

 Co dělat, aby důležité činnosti – monitoring a evaluace – přinášely potřebné informace a přitom 

organizaci nepřetěžovaly? Jak nastavit potřebné mechanismy? Co sledovat? 

 

Monitoring a hodnocení (evaluace) projektů i vlastních výkonů místní 

akční skupiny je důležitou součástí realizace rozvojové strategie 

programu Leader. Jak jsme byli připraveni na období 2007 – 2013 při 

zpracování strategií, jak jsme po celé období sledovali jejich naplňování 

a co jsme se naučili?  

S odpověďmi nám při celodenním školení pomůže Ing. Lenka Mrázová, 

koučka s 21-letou zkušeností s korporacemi i neziskovými 

organizacemi, členka správní rady Nadace VIA a mentorka rozvojových 

programů neziskových organizací (více na www.lmentio.com). 

 

Kurz je součástí projektu spolupráce MAS v Libereckém kraji v rámci 22. kola PRV.  

Středa 3.12.2014 
9:30 – 16:00 
 

Liberec 
(místo bude upřesněno) 
 
 
Svou účast prosím 
potvrďte  
do 28.11. na: 
masif@seznam.cz 

 Program: 
 
9:30 
Dopolední část kurzu 
 
13:00  oběd (individuální) 
 
14:00 
Odpolední část kurzu 
 
Kurzu se mohou účastnit ti pracovníci a členové MAS, kteří jsou 
zapojeni do monitoringu a hodnocení projektů a strategie LEADER. 

http://www.lmentio.com/

