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PROGRAM WARSZTATU: 

 Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników. 

 Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania 

LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-

gospodarczej obszaru LGD. 

 Dyskusja z uczestnikami w oparciu o poniższe pytania. 

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

 Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 
zadowalająca? 

 



 
 W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

 Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR 
przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb 
społeczności z obszaru LGD? 

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

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

 Jaka jest skuteczność działania biura (działań animacyjnych, informacyjno – 
promocyjnych, doradczych)? 

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

 Podsumowanie spotkania. 

 
 



 
 

 

Podstawa prawna: 

Warsztat refleksyjny organizowany jest w oparciu o zapisy  
Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Wytyczna zobowiązuje LGD do przeprowadzenia 5-cio godzinnego warsztatu 
refleksyjnego na początku każdego roku kalendarzowego. 

 

Znaczenie i cel warsztatu:  

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LSR,  
którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów  

oraz zmian w otoczeniu LSR.  
Wypracowane wnioski będą zasilać o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne  

z realizacji LSR za poprzedni rok. 



 

Zakres danych na warsztat: 

Biuro LGD przygotowuje zestawienie danych, które obejmuje co najmniej realizację 
finansową i rzeczową LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD  

i biura (m.in. działania informacyjno-promocyjne, działania doradcze, 
funkcjonowania partnerstwa i organów LGD). 

 

Podsumowanie warsztatu: 

 Podsumowanie polega na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych 
działań do wdrożenia w kolejnym roku. 

Podsumowanie warsztatu w postaci syntetycznych odpowiedzi na poruszane 
zagadnienia oraz informacji na temat sposobu wdrożenia rekomendacji,  

będzie elementem sprawozdania rocznego. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Podsumowanie dotychczasowej 

realizacji LSR i działań LGD: 
 

 

- Szczegółowe zestawienie danych przygotowane  
w formie pliku PDF 

 
-Zbiorcze informacje statystyczne (poniżej) 



Przeprowadzone 

nabory  

wniosków  

w okresie 

2016 r. - 2019 r. 
 



Brzyska 
12 

(13%) Skołyszyn 
13 

(15%) 

Brzostek 
32 

(35%) 

Jodłowa  
11 

(12%) 

Pilzno 
23 

(25%) 

Liczba złożonych wniosków wg stanu na 31.12.2019 r. 

- podział na gminy  



 

Liczba wybranych wniosków mieszczących się w limicie 

środków, wg stanu na 31.12.2019 r. - podział na gminy  

 
Gmina Brzyska 

8 
(12%) 

Gmina Skołyszyn 
9 

(14%) 

Gmina Brzostek 
23 

(36%) 

Gmina Jodłowa 
10 

(16%) 

Gmina Pilzno 
14 

(22%) 



Liczba zawartych umów przez Beneficjentów  

wg stanu na 31.12.2019 r. - podział na gminy 

Brzyska 
6 

(11%) Skołyszyn 
7 

(13%) 

Brzostek 
21 

(40%) 

Jodłowa  
8 

(15%) 

Pilzno 
11 

(21%) 



Efektywność w aplikowaniu o dofinansowanie 

wg stanu na 31.12.2019 r. - podział na gminy 



Gmina Brzyska 
7% 

Gmina Skołyszyn 
15% 

Gmina Brzostek 
41% 

Gmina Jodłowa 
14% 

Gmina Pilzno 
23% 

Wypłacone środki na 31.12.2019 r. 
- udział procentowy poszczególnych gminy  



Gmina Brzyska 
8% 

Gmina Skołyszyn 
15% 

Gmina Brzostek 
39% 

Gmina Jodłowa 
18% 

Gmina Pilzno 
20% 

Środki finansowe przypadające na poszczególne 
gminy - wypłacone + zarezerwowane w wyniku 

naborów w 2019 r. 



Wypłacone środki finansowe oraz zarezerwowane 

wg stanu na 31.12.2019 r. - podział na gminy 



 

 

Zmiany w sytuacji  

społeczno-gospodarczej obszaru LGD 

 

 

 
 
 

(Zestawienie danych przygotowane w formie pliku PFD) 

 

 



 

Dyskusja z uczestnikami 
warsztatu refleksyjnego  

w oparciu o poniższe pytania: 

 



1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie 
z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

 

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

b) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? 

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

 



2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych jest zadowalająca? 

 

a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? 

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

c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 



3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów 
spełniają swoją rolę? 

 

a) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze 
wnioski? 

b) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? 

c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 
 



4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w 
ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne 

względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD? 
 

a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć 
wpływ na dezaktualizację LSR? 

b) Czy widać zróżnicowanie potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie 
i jak można na nie zareagować? 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

a) Czy zbierane informacje są wiarygodne, a źródła trafne? 

b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 
 



 

 

 

 

 

 

 

7. Jaka jest skuteczność działań biura LGD  
(działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych,  

doradczych)? 

 

 

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD,  
by skuteczniej realizować cele LSR? 

 



 
 

Dziękujmy za uwagę  
 

BIURO STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” 

38-212 Brzyska 11A 
 
 

tel.: 13 44 103 38 
      e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

www.lgdliwocz.pl 
  
 


