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Co to jest warsztat refleksyjny?

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi re komenduje – na początku każdego 

roku kalendarzowego – organizację spotkań o charakterze warsztatu 

refleksyjnego z udziałem „przedstawicieli wszystkich interesariuszy”. 

• Kluczowym wyznacznikiem LSR jest bowiem jej partycypacyjny 

charakter, warunkiem bez którego LSR nie może być zaakceptowana 

i finansowana w ramach RLKS.

• Partycypacyjność – to jest słowo klucz w LSR.

• Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ma wykształcać 

w społecznościach i lokalnych samorządach umiejętności 

porozumiewania się, wyrażania swoich opinii, ale także 

współodpowiedzialności za swój własny rozwój. 



Warsztat refleksyjny

• Minister twierdzi, że warsztat refleksyjny „…może wpłynąć na 

poprawę komunikacji i wzajemnego zrozumienia, poszukiwania 

wspólnych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, jak również 

przyczynić się do wymiany dobrych praktyk oraz przygotowania się 

do wspólnie zorganizowanej ewaluacji zewnętrznej…”

• Minister podaje także listę 8 pytań ewaluacyjnych wokół których 

powinno przebiegać spotkanie



8 pytań ewaluacyjnych

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją 

uznać za zadowalającą?

2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich 

obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

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

4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do 

osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na 

potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje 

niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

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

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

promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele 

LSR?



Ustalenia z warsztatu ewaluacyjnego

• Podsumowanie spotkania – powinno polegać na 

zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych 

działań do wdrożenia w kolejnym roku. 

• Zadania - tam gdzie to możliwe - powinny być opisane 

policzalnymi wskaźnikami np.: 
• liczba spotkań doradczych do odbycia, 

• poziom, do jakiego ma spaść liczba wniosków odrzucanych ze względów 

formalnych, 

• poziom, do jakiego ma wzrosnąć rozpoznawalność LGD.

• Wnioski i uwagi z dzisiejszego warsztatu będą także 

elementem rekomendacji w Raporcie ewaluacyjnym.



Zapraszamy 

do wspólnej dyskusji i refleksji ! 


