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Kobierzyce, 2023.01.25 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR  
i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 10/1/2022 MRiRW w zakresie monitoringu 
 i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Warsztat odbędzie się  dnia 09.02.2023r. w godz. od 11:00 do 16:00, w Kobierzycach, Pizzeria 
Arrivo, ul. Spółdzielcza 9 

Program warsztatu: 

11.00- 11.30 Wprowadzenie do dyskusji 

a) Realizacja finansowa i rzeczowa LSR – stan na koniec 2022 roku  

- w odniesieniu do wdrażania LSR 

- w odniesieniu do działao aktywizacyjnych i planu komunikacji, 

b) Prezentacja aktualnych danych statystycznych dot. obszaru LGD, 

 

11.30- 12.00 Dyskusja cz. I 

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznad  

za zadowalającą? 

 

12.00- 13.00 Dyskusja cz. II 

a) W jakim stopniu jakośd składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych  wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

b) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

c) 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? 

d) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne  

do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

 

13.00- 13.20 Przerwa 

 

13.20-14.20 Dyskusja cz. III 

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

b) Jaka jest skutecznośd działania biura LGD (działao animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)? 

c) Jakie zmiany należy wprowadzid w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? 

d) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;  

e) Sposób wykorzystania rekomendacji. 

 



  

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4 

Stowarzyszenie Lider A4 

55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15; Tel/faks 71 31 111 35; www.lider-a4.pl  

NIP: 896 14 72 454; REGON: 020831725; KRS: 0000309833; nr konta: 59 9575 0004 0000 0469 2000 0010 

 

 

 

14.20- 15.00 Podsumowanie spotkania, rekomendacje dla LGD, również w odniesieniu  

do nowego okresu programowania. 

 

15.00- 16.00 Obiad 

 

Od godziny 16.00 zapraszamy na spotkanie dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 


