Správa z realizácie aktivity
Názov aktivity
a číslo aktivity

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/4.)

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto
konania aktivity

28. 10. 2020, prostredníctvom ZOOM

Počet účastníkov

20 osôb (18 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj,
1 lektor – odborník v oblasti)

„Hodnotenie a evaluácia stratégií“

Popis realizácie aktivity: RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v stredu 28. 10. 2020 vzdelávací
workshop s cieľom poskytnúť informácie k problematike hodnotenia a evaluácie stratégií CLLD.
Aktivita bola, ako už z uvedeného vyplývalo, určená najmú zástupcom miestnych akčných skupín
v rámci Nitrianskeho kraja. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia
COVID-19, workshop prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník
obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na workshop, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho
18 účastníkov z 11 nitrianskych MAS.
Na úvod všetkých zúčastnených (prihlásených) on-line privítal regionálny koordinátor RA NSRV SR pre
Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka a poskytol aktuálne informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR
i o hlavnej téme tohto workshopu. Následne aktivita prebiehala v réžii lektorky Ing. Jely Tvrdoňovej,
CSc., ktorá sa podrobne venovala kľúčovým otázkam v rámci hodnotenia a evaluácie stratégií.
Postupne prešla ciele hodnotenia, ich napĺňanie v kontexte cieľov PRV SR 2014 – 2020
a neoddeliteľnou súčasťou jej vstupu boli interaktívne cvičenia zamerané okrem iného na efektívnosť
stratégie, ukazovatele hodnotenia stratégie i posúdenie potrieb zo strany MAS k procesu hodnotenia.
K jednotlivým bodom prebiehala i diskusia, do ktorej sa zapájali zástupcovia jednotlivých MAS.
Workshop svojím priebehom naplnil informačný cieľ a zúčastnení získali veľa odborných odporúčaní
k realizácii hodnotenia stratégií CLLD.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
•

Aktívne pomáhať MAS pri implementácii stratégií CLLD v rámci aktuálneho programového obdobia
2014 – 2020.

•

Po zverejnení aktualizovaných pravidiel pre strednodobé hodnotenie stratégií CLLD zorganizovať
ďalší workshop a stretnutie zástupcov MAS

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka
Dňa: 06. 11. 2020 Nitra

