
    
 
  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Warsztat refleksyjny  

 

Cel:   Analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu  

Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Mińsk Mazowiecki, 28 lutego 2020 r. 

Plan przebiegu warsztatu: 

8.00 Rejestracja. Przywitanie uczestników. 

8.00-15.00 Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem 

na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD. 

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 

zadowalającą? 

• Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? 

• Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? 

• Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? 

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? 

• W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? 

• Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR? 

• Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

• Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? 

• Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? 

• Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można 

nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD? 

• Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na 

dezaktualizację LSR? 

• Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie 

zareagować? 

Przerwa kawowa  

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje? 

• Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 

• Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 

Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 

• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? 

• Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 

doradczych)? 

• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? 

• Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR 

Podsumowanie spotkania 

15.00-16.00  Obiad  

 


