
 
 

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY 

który odbędzie się 

31 styczeń 2019 r.(czwartek) o godzinie 14.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku 
przy ulicy Dobieżyńska 27 

 
Temat warsztatu: Realizacja LSR i działań LGD „Źródło”. 

 
Program:  

1. Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatu.  

2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD.  

3. Warsztat uwzględniający pytania wskazane w wytycznych oraz poradniku. Odpowiedzi na pytania 
umieszczone będą w sprawozdaniu z realizacji LSR wokół poniższych pytań:  

a. 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?  

b. 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?  

c. 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?  

d. 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?  

e. 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?  
 



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

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

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

4. Podsumowanie warsztatu refleksyjnego:  

a. zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku. 
Przypisaniu odpowiedzialności za te zadania poszczególnym osobom oraz tam gdzie możliwe, opisanie 
policzalnymi wskaźnikami np.:  

b. liczba spotkań doradczych do odbycia,  

c. poziom, do jakiego powinna spaść liczba skarg ze strony beneficjentów,  

d. poziom, do jakiego ma spaść liczba wniosków odrzucanych ze względów formalnych,  

e. poziom, do jakiego ma wzrosnąć rozpoznawalność LGD.  

f. umieszczenie wypracowanych informacji w sprawozdaniu z realizacji LSR (część 6 Efekty ewaluacji 
wewnętrznej).  
 
 
 
 

W imieniu Zarządu  
mgr inż. Waldemar Przybyszewski  

Prezes zarządu 


