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Agenda

1. Stručné seznámení s průběhem workshopu

2. Role evaluátora v týmu a organizační zařazení

3. Kompetence evaluátora, vzdělávání

4. Jak sbírat potřeby, komunikace s partnery a stakeholdery apod. 

Cílem workshopu je definovat klíčové kompetence evaluátora, sdílet fungování a 
dobrou praxi pro sběr potřeb pro evaluace a diskutovat zkušenosti a fungování evaluací 
napříč ESIF
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Role evaluátora v týmu a 
organizační zařazení
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Kompetence evaluátora, 
vzdělávání
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Sběr potřeb, komunikace s 
partnery
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EY  |  Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto 
pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu 
společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty 
a posilovat důvěru v kapitálové trhy. 

Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, 
působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity 
a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim 
umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat. 

Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci 
i odborníci na strategické a transakční poradenství 
si kladou ty správné otázky a dokážou najít ty správné 
odpovědi na složité problémy dnešního světa.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu 
či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je 
samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská 
společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. 
Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech 
fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k 
dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v 
zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci 
najdete na našich webových stránkách ey.com. 

© 2021 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | 
E & Y Valuations s.r.o. | EY Law advokátní kancelář, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. 

Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné 
spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného 
poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte 
na svého konkrétního poradce.

ey.com


