Direktupphandling av halvtidsutvärdering av
Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhet.
Anbudstid t.o.m. 21/9-2018

Bakgrund:
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) arbetar med lokalt ledd utveckling genom LEADERmetoden. LLUH finansieras av EU, stat och kommunala och regionala skatteintäkter, dessutom
läggs väldigt mycket ideell tid i verksamheten. Under denna programperiod är LLUH ett av 8
områden i Sverige som arbetar med finansiering från fyra fonder. Under föregående
programperiod fanns det två LEADER-områden i Halland som arbetade med
Landsbygdsfonden, samt ett Fiskeområde som arbetade på liknande sätt med Havs- och
Fiskerifonden.
Då LLUH nu befinner sig halvvägs in i programperioden 2014-2020 (som i realiteten innebär
2015-2023), vill LLUH nu uppdra en extern utvärderare att genomföra en halvtidsutvärdering.

Fokus:
Önskat fokus på utvärderingen är LLUHs egna arbetssätt, alltså vad LLUH kan förändra i hur
de arbetar, samt att visa på vilken nytta eller belastning som tillfaller projekt, medarbetare,
styrelse, partnerskap och samhället i stort.

Förslag på frågor att utreda:
1.

Vilket mervärde tillfaller Halland för att det finns en organisation som arbetar med LEADERmetoden i Halland?

2. Hur kan Halland dra ännu mer nytta av LLUH:s arbete?
3.

Är LLUH på väg att uppfylla sin strategi för denna programperiod?
a. Vad kan förbättras?
b. Vad är redan riktigt bra?

Förväntad leverans:
•

Bakgrundsundersökning – Analys

•

Metodval

•

Genomförande av metoder, bl.a.: Intervjuer och granskande av statistik

•

Analytisk sammanfattning av undersökningar

•

Skriftlig rapport samt sammanfattning
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•

Presentation av utvärderingsresultat på årsmötet i mars 2019.

Kostnadsram:
Max 140.000 SEK ink. moms

Tidsram:
Utvärdering av offerter: 24/9-2018
Start så snart som möjligt efter det.
Utvärdering avslutad senast mars 2019, eftersom den ska presenteras på årsmötet under mars
månad 2019.

Utvärdering av anbud:
Anbudet ska innehålla följande parametrar:
1.

Utvärderarens erfarenhet och kunskap om
a. LEADER-metoden och
b. Formativ utvärdering

2. Ett förslag på utvärderingskoncept, inklusive uppskattat antal timmar per moment
3.

Leveranstid

4.

Pris, både timkostnad och totalpris.

Urvalet sker genom att LLUH:s arbetsutskott utvärderar ovanstående parametrar. OBS: Detta

är en direktupphandling.

Anbud:
Anbud skickas till marion.eckardt@lluh.se senast den 21/9. Anbud fr.o.m. den 22/9-2018
kommer inte att beaktas.

Förslag på Litteratur:
•

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gpw-07_3_leader_added_value_lukesch_0.pdf

•

https://byaservice.files.wordpress.com/2013/10/rapport-gc3b6r-leader-skillnad.png

•

https://www.jordbruksverket.se/download/18.62e13e8d15a342908add64bb/1487245808001/Bila
ga%206_Utv%C3%A4rdering%20CW.pdf
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