Materiały wypracowane podczas warsztatu refleksyjnego

Spotkanie refleksyjne jako ewaluacja on going LSR
(05.02.2018 r – obecne 34 osoby)
Roczna ewaluacja on going LSR to warsztat, w którym udział biorą wszyscy przedstawiciele LGD
(zarząd, pracownicy, członkowie Rady LGD, samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy ,
mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele innych LGD w woj. opolskim).
Przed spotkaniem zostały przygotowane zestawienia dostępnych danych za miniony rok kalendarzowy
(przekazany uczestnikom warsztatów przed spotkaniem) Dane dotyczyły:
- realizacji finansowej LSR i rzeczowej
- dane dot. funkcjonowania biura (m.in. działań informacyjno – promocyjnych, działań doradczych,
funkcjonowania partnerstwa i organów LGD)
- sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LGD
Przebieg spotkania
1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z przedstawieniem
propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załącznikach (nr 2, 3, 5)
2. Dyskusja na forum na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku.
3. Praca w grupach- dyskusja na temat prowadzonego przez stowarzyszenie doradztwa, działań
informacyjno- promocyjnych oraz aktywności lokalnej społeczności.
4. Prezentacja pracy poszczególnych stolików oraz dyskusja
5. Podsumowanie
Warsztat Refleksyjny to FORUM DYSKUSJI na temat realizacji LSR i o działaniach LGD
w minionym roku.
Dyskusja została prowadzona wokół poniższych pytań:
1. . Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Pytania uzupełniające:
Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

- realizacja nie przebiegła zgodnie z planem
- nie jest zadowalająca
- może wpłynąć negatywnie na realizację celów
Przyczyną braku zadowolenia z realizacji finansowej i rzeczowej LSR jest wydłużający się okres weryfikacji
wniosków, brak środków finansowych (niski poziom wyprzedzające finansowe)
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2 . W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych
wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
Pytania uzupełniające:
W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?

- w wysokim stopniu rozwój infrastruktury turystycznej
- w małym stopniu : na projekty do 25 tys. (małe zainteresowanie na doposażenie)
- dostarczane załączniki do wniosków ( w przypadku ich braku wniosek nie przechodzi do dalszej oceny, co
skutkuje nieosiągnięciem wskaźników)
- nie zachowywanie terminów
- brak spójności składanych wniosków
- doradztwo indywidualne pomaga wnioskodawcom w prawidłowym wypełnianiu wniosków
3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
Pytania uzupełniające:
Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

- w dużym stopniu – są jasne dla osób, które oceniają projekt, pozwalają wybrać najlepsze wnioski
- są trudne dla osób, które wypełniają wnioski, nie są jednoznaczne
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 obszaru LGD?
Pytania uzupełniające:
Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

- W wysokim stopniu. Wszystkie projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR oraz odpowiadają na
potrzeby społeczności lokalnej.
- nastąpiły różne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej, np. zmniejszenie bezrobocia, co wpływa na
dezaktualizację LSR (grupy defaworyzowane)
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia
skuteczności interwencyjnej strategii?
Pytania uzupełniające:
Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

- Dostarcza większość informacji niezbędnych do określenia skuteczności, ale nie wszystkie.
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- Zbierane dane są wiarygodne.
6. Czy procedury wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Pytania uzupełniające:
Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

- nie są przyjazne
- wnioski powinny być pisane prostszym językiem
- za krótkie terminy uzupełnień dla beneficjentów
- za długie terminy weryfikacji wniosków
- brak prefinansowania
- błędy w formularzach wniosków (chronione komórki)
- podział wniosków ze względu na beneficjenta
- punkty dla rady dające swobodę oceny wniosku (znajomość lokalnej społeczności i regionu)
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD ( działań animacyjnych, informacyjno–promocyjnych,
doradczych)?

Praca w grupach polegała na tzw. burzy mózgów. Każda grupa miał przydzielone główne zagadnienie
oraz jedno z trzech konkretnych pytań. Po wypisaniu propozycji, karty z głównymi zagadnieniami
zostawały wymieniane i tym sposobem każda grupa odpowiadała we wszystkich głównych tematach.
Doradztwo
Co się wydarzyło i musi się znowu wydarzyć? (wzmacniamy)
- utrzymanie poziomu doradztwa,
- kształcenie kadry pracowniczej,
- dostosowanie doradztwa do potrzeb beneficjentów,
- opracowanie jasnych, zrozumiałych komunikatów
- korzystanie z różnych form przekazywania informacji (e-mail, telefon).
Co się nie wydarzyło, a powinno się wydarzyć? (dodajemy)
- stworzenie stałego punktu doradztwa indywidualnego, dostosowanego do danego naboru i potrzeb beneficjentów
- stworzenie newsletter’ a,
- promocja doradztwa,
- zwiększenie liczby specjalistów z zakresu doradztwa.
Co się wydarzyło, ale nie powinno się wydarzyć? (eliminować, redukować)
- zostało udzielone doradztwo wnioskodawcy, który złożył wniosek, który został przyjęty, jednak na pewnym etapie
nie doszło do realizacji projektu,
-odbyły się spotkania doradcze, jednak nikt nie złożył wniosku ( podjęto wszystkie możliwe działania w zakresie
doradztwa),
- niewielkie zainteresowanie podczas grupowego doradztwa (szkolenia),
- niewielkie zrozumienie w trakcie przekazywania informacji,
- brak osiągnięcia wszystkich wskaźników
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Aktywność lokalnej społeczności
Co się wydarzyło i musi się znowu wydarzyć? (wzmacniamy)
- fajne szkolenia,
- powstawanie nowych stowarzyszeń,
- powstanie Rad Seniorów, Młodzieży
- zwiększenie aktywności poprzez działania w ramach realizowanych projektów LGD (projekty realizowane w
ramach LGD spowodowały zwiększenie aktywności we wszystkich grupach wiekowych),
- wzrost zainteresowania składaniem wniosków,
- wzrost identyfikacji z regionem – tożsamość lokalna,
- pojawili się nowi liderzy
- wzrost aktywności i infrastruktury turystycznej, co ma wpływ na rozwój turystyki i rekreacji, sportu i zdrowia,
- wzrost świadomości zdrowotnej (ścieżki rowerowe, siłownie)
Co się nie wydarzyło, a powinno się wydarzyć? (dodajemy)
- oznakowanie Małej Panwi,
- aktualizacja ścieżek rowerowych,
- koszyk lokalnych produktów,
- wzajemna promocja – międzygminna,
- integracja międzygminna, między stowarzyszeniowa,
- rajdy rowerowe – zloty gminne,
- wymiana doświadczeń między stowarzyszeniami,
- centrum doradztwa dla stowarzyszeń
Co się wydarzyło, ale nie powinno się wydarzyć? (eliminować, redukować)
- brak docenienia osób najbardziej/ wszystkich zaangażowanych w działania,
- zbyt późna zmiana siedziby LGD – dostępność dla społeczeństwa, korzystniejsza lokalizacja,
- niezdrowa konkurencja ( na rzece) ,
- niechęć do współpracy,
- brak wniosków w naborach (np. oznakowanie rzeki).
Działania informacyjno-promocyjne
Co się wydarzyło i musi się znowu wydarzyć? (wzmacniamy)
- konkurs „Moja Wieś- Moje Miejsce”
- spływy kajakowe,
- wizyty studyjne,
- przeglądy zespołów ludowych i obrzędowość,
- filmy promocyjne,
- promocja w mediach,
- stoiska promocyjne LGD w czasie imprez plenerowych we wszystkich gminach (festyny, dożynki),
- udział w targach turystycznych,
- edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży,
- organizacja konkursów dla dzieci
Co się nie wydarzyło, a powinno się wydarzyć? (dodajemy)
- skrócenie drogi informacyjno-promocyjnej poprzez wdrożenie bezpośrednich spotkań w danym środowisku,
- brak wystarczającej współpracy pomiędzy rożnymi grupami społecznymi ( organizacjami pożytku publicznego),
- brak indywidualnych konsultacji w określonych koszykach tematycznych dla przyszłych beneficjentów

ul. J.Słowackiego 18, 46-040 Ozimek tel. 77 465 12 13, kom. 605
052 777
e-mail: krainadino@onet.eu www.krainadinozaurow.pl
KRS 0000311760

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiały wypracowane podczas warsztatu refleksyjnego
Co się wydarzyło, ale nie powinno się wydarzyć? (eliminować, redukować)
- spotkanie dot. oznakowania Małej Panwi, które nie przyniosło założonego skutku,
- brak etatowego pracownika w Centrum Informacji Turystycznej
8. Pozostałe pytania:
Po co jest lokalna grupa działania na naszym terenie?
- pobudzanie aktywności społecznej,
- tworzenie organizacji pozarządowych,
- wzrost konkurencyjności podmiotów z terenu LGD,
- realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych w celu poprawy standardu życia mieszkańców
- integracja gmin, organizacji itd. – członków LGD i mieszkańców ,
- rozwój turystyki,
- ochrona naturalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych,
- rozwój kulturalny,
- pomoc dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju ich działalności i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych,
- zapewnia miejsca pracy,
- promocja regionu – udział w wystawach i targach turystycznych,
- organizacja szkoleń oraz doradztwa,
- organizacja wyjazdów,
- pomoc stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowych,
- wspieranie samorządów w ich działaniu,
- jest dysponentem środków finansowych,
- oddolnie wprowadza zmiany
Co daje nam lokalna grupa działania?
- możliwość korzystania ze środków finansowych podczas realizacji projektów
- poprzez realizację wniosków- zwiększenie integracji
- umożliwia wymianę informacji, doświadczeń,
- pozwala liderom realizować marzenia,
- rozwój przedsiębiorstw, turystyki, środowiska naturalnego i lokalnego,
- przeciwdziała bezrobociu,
- promuje nasz region na mapie Polski,
- podnosi poziom świadomości mieszkańców,
- pełni funkcję edukacyjną,
- wspiera samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe,
- podnosi poziom atrakcyjności obszaru,
- możliwość większej integracji,
- nowe możliwości w zakresie wymiany doświadczeń,
- poznanie terenu gmin należących do LGD
- wspiera kultywowanie tradycji regionalnych,
- reprezentuje nasz region na forum ogólnopolskim,
- współpraca międzynarodowa,
- koordynacja działań stowarzyszeń
Na co ma zwrócić uwagę lokalna grupa działania w przyszłości? (Co ma robić?)
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- stała wykwalifikowana kadra pracowników,
- wyciąganie wniosków z niepowodzeń,
- badanie przyczyn niepowodzeń,
- pozyskiwanie różnych środków zewnętrznych,
- prowadzenie odpłatnej działalności (sprzedaż produktów lokalnych, promocyjnych),
- prowadzenie profesjonalnego doradztwa,
- promocja regionu i produktu lokalnego,
- stabilność zatrudnienia,
- przepływ informacji, większa promocja działań LGD, np. w TV, gazetach lokalnych,
- zwracać uwagę na rzetelność wnioskodawców,
- większa aktywność w mediach społecznościowych, np. Instagram, Twitter,
- prowadzić działania umożliwiające rozpoznawalność na terenie kraju,
- organizacja imprez integracyjnych,
- odpowiednia ilość wykwalifikowanej kadry w stosunku do ilości realizowanych zadań,
- wnioskowanie o terminowość oceny wniosków i całej procedury

Wnioski, ocena oraz interpretacja materiałów wypracowanych na szkoleniu, stanowić będą
ewaluację wewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.
Podczas spotkania uczestnicy warsztatu wykonali ćwiczenie – ,,pytania – skojarzenia’’ ,
Ćwiczenie polegało na przypisaniu zwierząt do podanych haseł (pierwsze skojarzenie).
Wyniki ukształtowały się następująco:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
26 x dinozaur, 2 x tygrys, 2 x słoń , mrówka, lew, wieloryb,
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”
8 x lew, 4 x ryba , 4 x sowa, 2 x kot, 2 x pingwin, 2 x dinozaur, 2x bobry, kurczak, byk, pies, orzeł, mamut ,
tygrys, wydra , kangur, krokodyl,
Rada LGD
4 x sowa , 4 x koguty, 3 x lew, 2 x konie, 2 x ptak, małpki. pies , kury, żyrafa, królik, osiołki, pająk , tygrysy,
delfin, zając, jeleń , mrówki , foka, pantera, pszczółki, słoń, krety, kotki,
Pracownicy biura
19 x mrówki, 2 x pszczoły, 2 x koty , osiołki, gąski, tygrys, sarny, woły, jeż, koala, świstaki, wiewiórki , pieski
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
4 x lew, 4 x lis, 3 x ślimaki, 3 x kameleon, 2 x wilki, hipopotam ,owce, słoń. ryby, puma, zając, osły, myszy, pies,
robaki, leniwce, niedźwiedź, tygrys, wielbłąd, świnki, żyrafa, kukułka
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 x lew, 4 x chomik, 4 x żółw, 2 x koń, 2 x krowa, osioł, owce, wieprzki , padalec, pirania, świnki, koguty, orzeł,
lis, leniwiec, sęp, małpa, chrabąszcz , misie, hipopotam ,ślimak
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3 x krowa, 3 x owce , 3 x koń, 3 x koza, 2 x lis, żółw, świnka, wilkołak, tarantula, dziki, ośmiornica, kury, zebra,
miś, wąż, kot, zając, szczur, leniwiec, jeże, wilki, pies, kameleon żyrafa
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