
  

 

 

 

 
                   

 

ZAPROSZENIE 
 

Lokalna Grupa Działania "Gryflandia”  
 

 zaprasza na warsztat refleksyjny  
 

na temat realizacji LSR i działań LGD „Gryflandia” w roku 2020 
 

dnia 20 lutego 2021r. (sobota)  godz. 10.00  
 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice  
 

 

                                   PROGRAM WARSZTATU 

Temat przewodni: Wprowadzenie do tematyki warsztatu refleksyjnego i szkolenia 

 Zapisów umowy ramowej i Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 Aktualne zmiany w procedurach wdrożeniowych LGD wynikające z dostosowania procedur 
do nowych Wytycznych MRiRW nr 7/1/2020 dotyczących nowelizacji ustawy o RLKS                        
i rozporządzenia wdrożeniowego MRiRW  

 Prezentacja stanu realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu                             
na podstawie projektu sprawozdania rocznego z realizacji LSR na 2020 rok 

Temat przewodni:  Metody i narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji  

 Praktyczne aspekty realizacji monitoring i ewaluacji – wskaźniki obowiązkowe, ich dobór, 
realizacja pomiarów, zarządzanie ewaluacją 

 Matryca logiczna jako narzędzie ewaluacyjne 

 Ocena mierników w LSR  

 Metody ilościowe i jakościowe  

 Metody kontrfaktyczne w procesie ewaluacji  

 Techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych  

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

Dyskusja i warsztaty:  

 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? 

Temat przewodni: Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych jest zadowalająca? 

Dyskusja i warsztaty:  

 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? 

Temat przewodni: W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją 
rolę? 

Dyskusja i warsztaty:  

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

 Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

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

Dyskusja i warsztaty:  

 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? 

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

Dyskusja i warsztaty:  

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

 

Cel  spotkania:  Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie                     
z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Warsztat 
refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby 
wypracowanie wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne                           
z realizacji LSR za rok poprzedni aby uwzględnić wnioski do sprawozdania za 2020 rok. 
Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań                         
do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

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

 


