
EVROPSKA UNIE
Ewopské strukturálni a investični fondy
Operačni program Výzkum, n/voj a vzděláváni

Tento projekt je íinancovdn z ESF (bŮBl/aaa,eý9rcz0 prostřednictvím OP WV
ftttp://www,msmt.c .

Výzva č. O2_L7_047 pro Místníakční plány rozvoje vzdělávání ll

Aktivita 3 Evaluace a monitoring

Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

Verze 1.0

MAP ll pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk

Č. p roj e kt u : CZ.O2.3.68 l 0.0 l 0.0 l L7 _O 47 l OOO97 O 4

Ve Varnsdorfu dne 18. 6. 2019

lvDs

Hana kracmanová
hlavní manažer projektu



EVROPSKA UNlE
Ewopské strukturálni a investični fondy
Operačni program Výzkum, dvoj a vzděláváni

Tento dokument vznikl ve spolupráci Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídicího
výboru MAP ll pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk pomocí sdíleného dokumentu v

prostředí Google, který v sobě zahrnoval Seznam plónovaných evaluací, jejich témat a cílů i
Harmonogram realizace jednotlivých evaluací, V rámci tohoto sdíleného prostoru se všichni
členové dle relevance jejich zapojení v projektu účastnili stanovení počtu, témat a cílů evaluace,
výběru cílových skupin, vhodných nóstrojů a tvorby časového plónu realizace jednotlivých

evaluací. Po ukončenítvorby a připomínkovóní byl sdílený dokument rozdělen dle Postupů MAP
ll na: Seznam plónovaných evaluací, jejich témat a cílů a zvlášť Harmonogram realizace
jednotlivých evaluací, V případě potřeby mohou být oba vzniklé dokumenty spolu s uvedenými
přílohami v průběhu realizace projektu dodatečně aktualizovány,
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