
 

Zaproszenie do udziału  
w warsztacie refleksyjnym 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” 
zaprasza, na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 

 27 lutego 2023 r.  
o godz. 14.00 w Biurze Stowarzyszenia,  

ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski 
 
Zgodnie z Wytyczną, (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). oraz Podręcznikiem Monitoringu 
i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której 
kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na 
celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian  
w otoczeniu LSR. 
Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony  
do realizacji przez Lokalne Grupy Działania - Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji 
Rewizyjnej, pracowników Biura i Członków Stowarzyszenia reprezentujących 
różne sektory, beneficjentów działań wdrażanych za pośrednictwem LGD, 
wnioskodawców, oraz mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”.  

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest elementem corocznej ewaluacji 
wewnętrznej, do której zobligowana jest Lokalna Grupa Działania. 
Program warsztatu będzie obejmował następujące zagadnienia: 
 

✓ stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), 

✓ funkcjonowanie LGD i biura, 

✓ analizę sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR, 

✓ podsumowanie spotkania i dokonanie ustaleń dotyczących koniecznych działań 

do wdrożenia w kolejnym roku. 

 
 



 

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 27 lutego 2023 r. podejmiemy dyskusję 
w oparciu o poniższe pytania: 

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

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 
tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

 c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 
d/ 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? 

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne 
do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

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

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych)? 

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

i/Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR 

j/ Sposób wykorzystania rekomendacji 

 

 


