
Raport podsumowujący warsztat refleksyjny 

LGD Pałuki Wspólna Sprawa 

przeprowadzony w dniu 28.02.2022 r. 

 

 

1. Informacje ogólne: 

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR). Zasady jego przeprowadzania zostały określone w Wytycznych nr 5/3/2017  

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opracowanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warsztat odbył się w dniu 28.02.2022 r., wzięło w nim udział łącznie 17 osób. Wśród 

uczestników warsztatu znaleźli się przedstawiciele następujących organów LGD: 

- Zarząd (Ryszard Ulatowski, Eliza Reszka, Ilona Przychocka, Jacek Superczyński, Zenon 

Mikuła oraz Tomasz Michalczak) 

- Rada (Alina Borkowska, Anita Kasprowiak, Halina Rosiak – Kozłowska, Grzegorz Smoliński) 

- Komisja Rewizyjna Elżbieta Horka oraz Michał Duch 

- Biuro (Patrycja Dopierała, Magdalena Petrykowska, Mateusz Lewandowski). 

Pozostali: Anna Mówińska, Szymon Plaskaty. 

 

2. Przebieg spotkania: 

Warsztat prowadzony był przez zewnętrzną moderatorkę (p. Annę Mówińską), która powitała 

uczestników, przedstawiła cele spotkania i zaprezentowała stan realizacji LSR na koniec 2021 

r., omawiając przeprowadzone do tego momentu nabory oraz poziom realizacji 

poszczególnych celów i przedsięwzięć w wymiarze finansowym i rzeczowym. W trakcie 

prezentacji uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i propozycje, dotyczące obszarów, które 

wymagają poprawy i dyskutowali nad przyczynami poszczególnych zjawisk. 

Podsumowaniem spotkania była dyskusja nad pytaniami refleksyjnymi (określonymi  

w Wytycznych) i uzgodnienie wspólnego stanowiska uczestników, co do zmian, które 

należałoby wprowadzić w kolejnym roku realizacji LSR (i latach kolejnych). 

 

3. Wnioski ze spotkania: 

Poniżej podsumowano wnioski z warsztatu refleksyjnego, syntetyzując je wokół pytań 

refleksyjnych. 

 

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

uznać za zadowalającą? 



Stan realizacji LSR można uznać za zadowalający. LGD przeprowadziła większość naborów 

wniosków, są one obecnie oceniane w UM, a część beneficjentów realizuje i rozlicza swoje 

operacje. Kluczowe będzie tempo prac w 2021 r. w związku z oceną drugiego kamienia 

milowego w LSR.  

1a. Czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? 

Takie ryzyko występuje w przypadku: rewitalizacji, wszystkich projektów grantowych (PROW, 

EFS, EFRR) i środków na przedsiębiorczość. 

1b. Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? 

Bardzo skomplikowane zasady wdrażania i realizacji projektów grantowych (mimo 

zapowiadanych uproszczeń i ułatwień), ogromne opóźnienia w opracowaniu poprawnych LPR 

(i rezygnacje kilku gmin z sięgania po środki w osi 7 RPO), znacząca poprawa koniunktury 

gospodarczej, ograniczenie bezrobocia i potrzeby wspierania firm dotacjami. 

1c. Jakie działania należy podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? 

Są to zjawiska niezależne od LGD, nie ma możliwości ich eliminacji. W ostatnich latach 

wdrażania LSR powinno się premiować operacje, które mogą zostać możliwie szybko 

ukończone (i tym samym wliczone do drugiego kamienia milowego). Ponadto, trzeba 

uatrakcyjnić wsparcie ze środków LGD (zwiększenie kwot i/lub poziomu dofinansowania dla 

wnioskodawców, znaczne skrócenie czasu weryfikacji wniosków w UM). 

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 

zadowalająca? 

Tak. 

2a. W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwości? 

- 

2b. Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR? 

- 

2c. Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

Podnieść kwalifikacje członków LGD i pracowników biura w zakresie zasad realizacji projektów 

w EFRROW, EFRR i EFS żeby mogli efektywnie doradzać wnioskodawcom i beneficjentom. 

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

Możliwie dużym. 

3a. Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? 

Przez to, że są skrajnie „jednoznaczne i obiektywne” nie ma możliwości oceny jakości 

wniosków (a jedynie fakt dołączenia lub nie dołączenia jakiegoś załącznika). 

3b. Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów? Jakie? 

Nie są zgłaszane wątpliwości, kryteria są każdorazowo omawiane na szkoleniach i doradztwie. 

3c. Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

Nic, bo opóźni to kontraktację środków i zagrozi karą finansową na drugim kamieniu milowym 

LSR. 



4. Czy z perspektywy wybieranych projektów, realizowane w ramach LSR 

przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb 

społeczności z obszaru LGD? 

Tak. 

4a. Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na 

dezaktualizację LSR? 

Od 2015 r. wyraźnie poprawiła się sytuacja gospodarcza, spadło bezrobocie, pojawiły się 

trudności ze znalezieniem pracowników w prawie wszystkich branżach. Stwarza to ryzyko dla 

osiągnięcia założeń w celu 1. Uruchomienie czy rozwój firmy kosztują obecnie znacznie więcej 

niż w 2015 r., kiedy tworzono założenia LSR, a maksymalne wysokości wsparcia przyjęte w 

strategii powoli stają się zbyt małe. 

4b. Czy widać zróżnicowanie potrzeb pomiędzy gminami? 

Nie, zmiany na obszarze zachodzą równomiernie. 

4c. Jakie i jak można na nie zareagować? 

- 

5. Czy przyjęty system wskaźników się sprawdza i dostarcza wszystkie potrzebne 

informacje? 

Tak, choć brakuje narzędzi do pomiaru wartości dodanej podejścia Leader. 

5a. Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 

Tak. Wiele wątpliwości budzi wciąż gromadzenie danych potrzebnych jedynie do monitoringu 

LSR w kontekście RODO (np. PESEL, niepełnosprawność, status osoby bezrobotnej).  

5b. Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 

Żadnych, bo zmiana sposobu obliczeń jakiegokolwiek wskaźnika albo dodatnie nowych 

uniemożliwi śledzenie postępów w realizacji Planu działania. 

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

Nie, są skomplikowane i bardzo czasochłonne. 

6a. Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich 

użyteczność? 

Żadnych, bo zablokowałoby to możliwość ogłaszania konkursów. 

6b. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)? 

Bardzo wysoka, nabory cieszą się dużym zainteresowaniem, realizowany jest bogaty pakiet 

działań informacyjnych, promocyjnych i aktywizacyjnych. Pracownicy biura zajmują się prawie 

wyłącznie wdrażaniem LSR, w miarę możliwości biorąc jeszcze udział w różnych lokalnych 

wydarzeniach. Pracownicy biura od lat zgłaszają potrzebę szkoleń przez UMWKP w zakresie 

środków EFS i EFRR, jak do tej pory bezskutecznie. 

6c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele 

LSR? 



Konieczne są szkolenia i bieżące wsparcie w wyzwaniach realizacji wielofunduszowej strategii, 

szczególnie ze strony UM. Opóźnienia (niezawinione przez LGD) powinny być brane pod 

uwagę przy ocenie drugiego kamienia milowego LSR. 

6d. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR. 

LGD powinna być „rozliczana” jedynie za zadania, które sama wykonuje i ma realny wpływ na 

ich efekt. Niewystarczające tempo kontraktacji i wypłat środków wynika z opóźnień po stronie 

UMWKP. 


