
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

 

Zielony Pierścień Tarnowa (ZPT) zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym dotyczącym podsumowania 

dotychczasowego wdrażania lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014-2020.  

Termin i miejsce przeprowadzenia Warsztatu Refleksyjnego:  

wtorek, 18 lutego 2022 r. od godz. 9.00 
ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów, wejście od strony parkingu. 
 
Warsztat Refleksyjny skierowany jest w szczególności do pracowników Biura, członków organów decyzyjnych LGD, 

wnioskodawców, beneficjentów oraz mieszkańców obszaru a także przedstawicieli ZPT. 

Podczas Warsztatów Refleksyjnych uczestnicy podsumują dotychczasowe wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 
kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014-2020 (LSR) i działania ZPT  - zgodnie z zapisami umowy ramowej, 
która nakłada obowiązek monitoringu i ewaluacji realizacji LSR.  

Wnioski wypracowane podczas warsztatów zostaną ujęte w składanym do końca lutego br. sprawozdaniu z realizacji 
LSR. 

Ramowy program spotkania: 

1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat 
zmian w sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD.  W ramach prezentacji przedstawione zostaną formy 
monitoringu i ewaluacji ujęte w LSR. 

2. Dyskusja moderowana na podstawie poniższych zagadnień:  
 

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

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

✓ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 
✓ 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? 
✓ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia 

skuteczności interwencyjnej strategii? 
✓ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 
✓ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 

doradczych)? 
✓ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? 

 
3. Podsumowanie, wnioski, określenie kierunków działań na przyszłość. 


