
 

Prilog 6 Evaluacijski plan i prikaz organizacije praćenja i evaluacije  

Evaluacijski plan 

Ciljevi LAG-a za praćenje i evaluaciju: - provedba primjerenih aktivnosti evaluacije kako bi se prikupili i obradili 
podaci koji su potrebni za upravljanje LRS-om.  

- usmjeravanje evaluacije i praćenja na ciljane parametre kako bi se utvrdila 
učinkovitost LRS-a 

- osiguravanje potrebnih ljudskih i financijskih resursa za provedbu evaluacije 
- uspostavljanje informiranja o rezultatima evaluacije  

Način upravljanja postupcima praćenja i 
evaluacije: 

- nositelji projekata dostavljaju unaprijed definirane podatke LAG-u - 
kontinuirano 

- zaposlenici LAG-a evidentiraju dobivene podatke u bazu podataka - 
kontinuirano 

- voditelj LAG-a i zaposlenici prikupljaju ostale podatke iz vanjskih izvora i 
vanjskih baza podataka i izrađuju tablice praćenja – kontinuirano 

- voditelj LAG-a izrađuje Godišnja izvješća na kraju svake godine provedbe 
- voditelj LAG-a i prema potrebi vanjski  evaluator izrađuje Evaluacijsko 

izvješće na kraju 2018. i 2023. godine 
- Upravni odbor odobrava izvješća i donosi odluku o potrebnim koracima 

ovisno o rezultatima evaluacije 

Tematska područja kojima će se baviti 
evaluacija: 

- napredak prema postavljenim ciljevima LRS-a 
- doprinos LRS-a ciljevima, prioritetima i fokus područjima PRR-a 
- utjecaj LRS-a na horizontalne ciljeve - okoliš, ublažavanje klimatskih 

promjena, inovacije, stvaranje radnih mjesta 
- razna praćenja vezana uz dob, spol, obrazovanje i sl. korisnika 

Vrsta podataka potrebnih za praćenje i 
evaluaciju: 

- izlazni pokazatelji, pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka definirani u LRS 
- opći podaci iz prijavnih obrazaca 
- podaci iz vanjskih baza i vanjskih izvora (Agencija za plaćanja, Državni zavod 

za statistiku, znanstvene institucije, različiti registri i sl.) 
- podaci iz anketnih upitnika korisnika 
- podaci prikupljeni tijekom terenskih posjeta 

Metode i pristupi evaluacije: - procjena napretka usporedbom pokazatelja 
- osnovna analiza korištenjem deskriptivne statistike 
- metoda sistemske dinamike 

Vremenski raspored evaluacije: - interna evaluacija se provodi kontinuirano sustavnim praćenjem podataka i 
rezultira promjenama u akcijskom planu za narednu godinu 

- planirane su 2 formalne evaluacije koje će rezultirati Evaluacijskim 
izvješćima-jedna u 2018. i jedna u 2023. godini 

- ex-ante evaluacija budućeg razdoblja 2021.-2027.- u 2020. godini 

Informiranje o rezultatima evaluacije: - unutarnje izvještavanje  - Upravni odbor i Skupština 
- vanjsko izvještavanje - šira javnost (web stranica LAG-a, službena glasila JLS-

a, ostale publikacije) 

Sredstva za provođenje evaluacije: - za provođenje aktivnosti praćenja i evaluacije planira se izdvojiti do 10% 
godišnjeg proračuna mjere 19.4.1. osim u godinama izrade Evaluacijskih 
izvješća 2018. i 2023. godini kada se planira izdvojiti do 50% godišnjeg 
proračuna mjere 19.4.1 

 

 

 



 

analiza napretka i 
vrednovanje  na 

temelju podataka 
iz baze podataka i 
tablica praćenja i 

vanjskih baza 
podataka 

 

izvješće  

 

Prikaz organizacije praćenja i evaluacije 

 

 

 

 

 

 

 
POKAZATELJI 

 

 

 

KADA 

 

  

 

TKO 

 

  

 

 

 

 

METODA  

  

 

 

 

 

 

 

SVRHA 

 

 

 

INFORMIRANJE 

 

 

 

 

 

 

PRAĆENJE EVALUACIJA 

izlazni pokazatelji pokazatelji 
rezultata i učinci 

pokazatelji 
rezultata 

ciljevi 

 strategije 

2 puta tijekom 
provedbe 

2018/2023 

 

Stalno → godišnje         
izvješće 

2 puta tijekom 
provedbe  
2018/2023 

zaposlenici i 
voditelj LAG-a 

podaci iz prijavnih 
obrazaca, anketni 
upitnici, vanjske 
baze podataka    

 

baza podataka i 
tablice praćenja 

 

izvješće        

stalno → godišnje         
izvješće 

zaposlenici i 
voditelj LAG-a 

zaposlenici i voditelj 
LAG-a, po potrebi 
vanjski stručnjaci 

unutarnje izvještavanje  →   Upravni odbor i Skupština 

vanjsko izvještavanje     →      šira javnost (web stranica LAG-a, službena glasila, ostale publikacije) 

podaci iz prijavnih 
obrazaca, anketni 
upitnici, vanjske 
baze podataka  

   

baza podataka i 
tablice praćenja 

 

izvješće        

Priprema godišnjeg plana provedbe strategije 
Ovisno o rezultatima evaluacije - revizija i 

izmjena  strategije 

ex-post evaluacija - 3 i 5 godina nakon isplate sredstva za projekte financirane kroz mjeru 19.2.1. 

ex-ante evaluacija budućeg razdoblja (2021.-2027.) 


