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Program warsztatu refleksyjnego 

(ewaluacja wewnętrzna Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyoska) 

Supraśl, 16.02.2018, godz. 10.00-15.00 

1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR za 2017r. 
 
2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytao:  
 
a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznad za 
zadowalającą?  

 Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąd na realizację celów LSR?  

 Jakie można wskazad przyczyny odstępstw od planu?  

 Jakie działania można podjąd, by uniknąd ich w kolejnym roku?  
 
b. Czy jakośd projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 
zadowalająca?  

 W jakich obszarach tematycznych jakośd wniosków budzi wątpliwośd?  

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

 Co można zrobid by podnieśd jakośd wniosków? 
 

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

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

 Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?  

 Co można zrobid, żeby poprawid katalog kryteriów? 
 

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

 Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mied wpływ na 
dezaktualizację LSR?  

 Czy widad zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na 
nie zareagowad?  

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

 Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?  

 Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzid na tym etapie?  

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

 Jakie zmiany można wprowadzid w procedurach na tym etapie by podnieśd ich 

użytecznośd?  

3. Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje. 


