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Vi söker dig som vill genomföra vår halvtidsutvärdering
Föreningarna Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling och Utveckling
Hälsingebygden ska tillsammans under hösten 2019 genomföra en
halvtidsutvärdering av vårt pågående arbete kopplat till programmet för Lokalt ledd
utveckling genom Leadermetoden 2014-2020. Vi söker nu en utvärderare som kan
åta sig det uppdraget.
Vad vill vi utvärdera, hur och varför?
Vi vill att halvtidsutvärderingen ska ge oss värdefull input om och hur vi bidragit till
landsbygdsutveckling i våra geografiska Leaderområden. Intressant är att veta hur
nyckelpersoner i beviljade Leaderprojekt upplevt sitt eget projekts genomförande och
effekter, hur de upplevt processen från idé till slutredovisning samt tre viktiga
prioriteringar de vill se i nästa Leaderperiod.
Vår idé är att halvtidsutvärderingen dels består av en digital enkät som skickas ut till
alla genomförda Leaderprojekten från denna programperiod, dels en uppföljning av
enkäten genom intervjuer med ett urval av projekten. Utvärderingen ska
sammanställas i en skriftlig rapport samt presenteras för och diskuteras med de båda
Leaderföreningarnas styrelser/LAG.
Resultatet av halvtidsutvärderingen vill vi kunna använda för att anpassa
arbetsprocesser och satsningar denna programperiod, ge indikationer på
måluppfyllelse och dolda effekter av Leaderarbetet men också ge värdefull input till
en eventuellt nästa programperiod.
Omfattning av uppdrag
- Inläsning av nödvändig information och formering av uppdrag tillsammans
med Leaderföreningarnas verksamhetsledare.
- Digital enkät genomförs och bearbetas (ca 80 projekt som får enkäten)
- Intervjuer med urval av projektägare (10–20 st)
- Sammanställning, analys samt rapportskrivning
- Presentation/diskusson av rapport med Leaderföreningarnas styrelse (LAG)
Tidsplan för uppdraget
26 augusti Sista dag att maila oss ett anbud på uppdraget
September Leverantör väljs, inläsning samt detaljerad uppdragsformulering
Okt – Dec Uppdraget utförs av vald leverantör
Januari
Sammanställning, analys och rapportskrivning
Februari
Fysisk träff med LAG-grupperna för genomgång och reflektion
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Vilka förväntningar har vi på utföraren av halvtidsutvärderingen
1. Väl insatt i landsbygdernas förutsättningar, projekt som arbetsform och
Leader som metod.
2. Har minst två tidigare erfarenheter av och referenser från liknande
utvärderingsuppdrag
3. Är väl bevandrad inom och kan tillämpa erkänd vetenskaplig
utvärderingsmetodik för trovärdigt resultat.
För att lämna anbud på att genomföra halvtidsutvärderingen
Vi kommer att direktupphandla uppdraget. Det företag som lämnar anbud ska kunna
fakturera, det är alltså inte aktuellt att anställa någon i Leaderföreningarna för
uppdraget. Fakturering sker först efter avslutat uppdrag.
Vi vill ha anbudet i PDF-format via mejl till info@leadergastrikebygdenllu.se senast
den 26 augusti 2019.
I anbudet ska framgå:
•
•
•
•

•

Vilket företag som lämnar anbudet, inklusive organisationsnummer och
kontaktuppgifter.
Namnet på den/de som ska utföra uppdraget och hur utföraren uppfyller våra
förväntningar (punkt 1-3 ovan).
Kort beskrivning av hur anbudslämnaren skulle vilja genomföra uppdraget
Ange uppskattat antal arbetstimmar med pris per timme samt övriga
omkostnader. Ange dessutom ett takpris för uppdragets totala kostnad. Ange
priserna inklusive moms.
Bifoga kontaktuppgift till två referenser för tidigare liknande uppdrag.

Mer information om våra verksamheter finns att läsa på våra hemsidor
www.leadergastrikebygdenllu.se samt www.utvecklinghalsingebygden.se.
Vid frågor kontakta:
Ylva Olofsson: 070-180 38 86, ylva@utvecklinghalsingebygden.se
Theres Sundberg: 070- 245 21 01, info@leadergastrikebygdenLLU.se
OBS: Vi är pga. semester tillgängliga för frågor från och med den 12 augusti.

Välkommen med ditt anbud!

