Utvärderingssekretariatets verksamhet syftar till att utvärdera de EU-fondsfinansierade program för vilka Jordbruksverket är
förvaltande myndighet. Programmen finansieras av de fyra ESI-fonderna i Sverige (EJFLU, EHFF, ERUF och ESF) och
utvärderingssekretariatet finansieras av EJFLU och EHFF.

Utvärdering av LLU
Pågående utvärderingar

Hållbara effekter av projekt
• Utvärderare: Högskolan i Halmstad
• Uppstart december 2017, klar maj 2021
– delrapport varje år
• Utvärderingens inriktning: hållbara effekter av
projekt
– Vilka effekter lever kvar efter leaderprojektens avslutande?
– Identifiera framgångsfaktorer som ledde till hållbara
effekter. Hur ska man mäta dessa effekter?
– Hur kan man arbeta för att öka de hållbara effekterna?

Löpande lärande utvärdering
• Utvärderare: Högskolan Väst
• Uppstart december 2017, klar 2022
– delrapport varje år
• Utvärderingens inriktning: Lokalt ledd utveckling
genom LEADER-metoden
– Granskning av den formella strukturen relaterad till hur det
faktiska arbetet är upplagt
– Genomförandet av lokalt ledd utveckling genom Leader
– Underifrånperspektivets bidrag till målen i program och
lokala strategier
– Metodens möjlighet att bidra i större omfattning inom EUs
programverksamhet

Effektutvärdering
• Utvärderare: Jönköping International Business
School (JIBS)
• Uppstart våren 2018
• Utvärderingen syftar till att mäta och bedöma om
och hur mycket åtgärderna inom LLU har
bidragit till programmens måluppfyllelse
– Genomförs i två steg:
– Utvärdera indikatorernas användbarhet och föreslå
utvärderingsmodell
– Effektutvärdering med fokus på måluppfyllelse

Fördjupade uppföljningar
• Jordbruksverket kommer genomföra fördjupade
uppföljningar
• Mindre omfattning - specifika avgränsade
frågeställningar
• Utförare Jordbruksverket
• Exempel på möjliga fördjupningar:
– Hur har administrationen förändrats mellan programperioderna?
– Regional- och socialfondsprojekt: Vad görs i dessa och skiljer de
sig mot projekt i ”moderprogrammen”?
– Hur jobbar man med barn och ungdomar?
– Fördjupning EHFF-projekt
– Internationella samarbetsprojekt

Leaderområdenas egna
utvärderingar
• Fokus främst på leaderområdenas strategier och
frågeställningar som är speciellt intressanta.
• Kan göras genom självutvärdering, ”kollegial
bedömning” eller externa (upphandlade)
utvärderare.
• Under nationella leaderträffen i Borgholm 24-25
april håller Jordbruksverket introduktion i
självutvärdering och kollegial bedömning.
• Utvärderingssekretariatet metodstöd för
leaderområdenas egna utvärderingar.

