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Protokół z warsztatu refleksyjnego  

 

W dniu 21 lutego 2022 roku w godzinach 16:00÷19:00 w PCKU w Chrzanowie przy ul. Focha 

3, odbył się warsztat refleksyjny na który zaproszono telefonicznie: Członków Zarządu, Członków 

Komisji Rewizyjnej, Członków Rady LGD. W spotkaniu uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą 

obecności. Warsztat przeprowadziła Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR. 

 

Warsztat rozpoczął się od przywitania gości oraz wprowadzenia w temat: czym jest LSR, jakie 

są cele, jakie kwoty, zasięg działania, podstawowe informacje i zasady, miedzy innymi umowy na 

funkcjonowanie oraz umowy ramowej (umowy zostały odczytane). Następnie zaprezentowano 

i przeanalizowano wszystkie zagadnienia z programu tj: 

 

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

zadowalającą? 

Realizacja LSR przebiegała zgodnie z Planem Działania ujętym w LSR i Harmonogramem 

naborów, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej.  W 2021 roku przeprowadzono 4 nabory 

wniosków o dofinansowanie. Dwa nabory odbyły się na przełomie maja i czerwca, jeden w lipcu i 

jeden na przełomie października i listopada. 

Największy problem zauważa się z realizacją przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie i rozwój oferty 

turystycznej, wykorzystującej zasoby obszaru LSR a) obiekty infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej b) produkty turystyczne oraz przedsięwzięcia. W roku 2021 na przedsięwzięcie 1.2 

ogłoszono jeden nabór, w którym wpłynął jeden wniosek, a w 2020 roku podczas 4 naborów na to 

przedsięwzięcie również zgłosił się tylko jeden Wnioskodawca. 

Bardzo niskie zainteresowanie składaniem wniosków w tych przedsięwzięciach może być fakt, że 

beneficjentami tych przedsięwzięcia mogą być m.in. JST i NGO, a pandemia COVID-19 mocno 

ograniczyła budżety Samorządów (przy JST kwota dofinansowania przy przedsięwzięciu 1.2 

stanowi tylko 31 815 zł, w przypadku NGO 40 000 zł). Dofinansowanie na zasadach refundacji, co 

dodatkowo mocno utrudnia start NGO do tego przedsięwzięcia). 

 

• W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich 

obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym 
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czasie? 

Stan obecny: 

W ramach 4 naborów złożono 24 wnioski: 

Na 24 wnioski: 

o 1 wniosek nie przystąpił do uzupełnień w LGD, 

o 14 wniosków przekazano do oceny w UMWM, 

o 6 wniosków jest aktualnie w ocenie w UMWM, 

o 11 podpisanych umów, 

o 1 wniosek otrzymał odmowę przyznania pomocy w UMWM, 

Pod względem skuteczności aplikowania o środki jakość wybranych wniosków jest 

zadowalająca. Wpływ na ten aspekt ma intensywne wsparcie doradcze prowadzone przez LGD. 

W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi 

wątpliwość? 

Wątpliwości: 

o Brak załączanych dokumentów które są obowiązkowe przy ocenie, 

o  Zakładano koszty niezwiązane z celem operacji 

o Spore błędy w rachunku zysku i strat, nie uwzględnianie pewnych kosztów które wprost 

wynikają z zapisów dokumentacji aplikacyjnej 

Zadowalająca jest: 

o realizacja kryteriów, 

o udział Wnioskodawców w konsultacjach nad dokumentacją, stały kontakt pomiędzy 

pracownikami Gmin odpowiedzialnych za składanie wniosków do LGD a 

pracownikami LGD 

Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów 

LSR? 

Konieczność składania wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosków powoduje wydłużenie czasu 

weryfikacji lub nie kwalifikowalność kosztów, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć 

na realizację celów LSR.  

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii na obszarze kraju mocno utrudnia 

przeprowadzanie konsultacji czy szkoleń. 

Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

Przeprowadzenie doradztwa, konsultacji czy szkoleń online. 
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• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

W 2020 roku zmieniono kryteria. Nie zgłaszano zastrzeżeń ze strony członków Rady oraz 

wnioskodawców dotyczących kryteriów. W 2021 roku ogłoszono 4 nabory w ramach których tylko 

jeden wnioskodawca wniósł protest. Protest nie został uwzględniony w LGD i UMWM. Obecne 

kryteria spełniają swoją najważniejsze funkcje czyli różnicują wnioskodawców (pozwalają wybrać 

najlepsze wnioski) na etapie wyboru operacji. Można więc stwierdzić że stosowane kryteria wyboru 

w dużym stopniu spełniają swoją rolę. 

 

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

Odpowiedź jak powyżej. 

Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? 

Nie ma potrzeby poprawiania kryteriów 

 

• 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? 

Wybierane operacje w odpowiednim stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR. Analiza 

potrzeb w projektach niekomercyjnych wskazuje, że projekty odpowiadają potrzebom lokalnej 

społeczności, analogicznie operacje biznesowe również są szeroko uzasadniane pod kątem 

opłacalności realizacji. Wybierane operacje realizują nie tylko wskaźniki produktu, ale także 

gwarantują realizację rezultatów (wsparcie miejsc pracy) 

Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację 

LSR?: 

o Stan epidemii na terenie Polski od 2020 roku, 

o Rosnące koszty zatrudnienia, co skutkuje obawami przed osiągnieciem celu 

jakim jest utworzenie i utrzymanie miejsc pracy 

o Obawy przed wprowadzeniem Polskiego Ładu co za tym idzie zmniejszenie 

liczby wnioskodawców chętnych aby rozpocząć działalność 

• Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do 

określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 
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Wskaźniki oraz sposób gromadzenia danych, zaplanowany w LSR z uwzględnieniem 

aktualizacji w ramach dostosowania do wytycznej, są wystarczające by określić skuteczność 

interwencji. Z dotychczasowych doświadczeń LGD zauważa problemy np.: by prawidłowo 

określić wartość zrealizowanych wskaźników rezultatu - liczba osób. Weryfikacja wskaźnika 

rezultatu  wydaje się być zagrożona jeśli nie zostanie wypracowane narzędzie wymiany 

informacji miedzy LGD a beneficjentami. 

Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 

Wskazane wskaźniki są problematyczne pod kątem gromadzenia danych, oraz wskaźników 

związanych z produktem i infrastrukturą turystyczną. 

Jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? 

Wypracowanie narzędzi wymiany informacji miedzy LGD, a beneficjentami. 

 

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

Członkowie Rady czy poszczególni Wnioskodawcy nie zgłaszali uwag do biura czy Zarządu 

LGD co do nieprzejrzystości zapisów procedur czy trudności pojawiających się na etapie oceny 

czy składania wniosków (odpowiednio), zakłada się więc, że  procedury są przyjazne dla 

beneficjentów. 

 

• Skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, 

doradczych) 

 Od 2016 roku udzielono doradztwa dla 481 podmiotów. Co pół roku w obowiązku 

pracowników jest opracowanie monitoringu doradztwa. Dokument przedstawia wyniki badania 

ankietowego, przeprowadzonego wśród beneficjentów  korzystających z konsultacji 

prowadzonych w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze”. Głównym celem analizy 

jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i oceny przeprowadzonego 

doradztwa przez pracowników biura, wyciągnięcie wniosków i udzielnie ewentualnych 

rekomendacji dla biura przez Prezesa Zarządu. 

Obserwujemy niewielki wzrost względem roku 2020r w ilości udzielonego 

tradycyjnego doradztwa w biurze. W większości przeprowadzano doradztwo telefonicznie  

i mailowo czego przyczyną jest trwająca pandemia Covid19. Wobec powyższego biuro 

Lokalnej Grupy Działania nie dysponuje ankietami z udzielanego doradztwa i ostatni raport ten 

jest pomniejszony  o wyniki z ankiet. 
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• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele 

LSR? 

o zwiększyć rozpowszechnienie informacji o udzielanym bezpłatnie doradztwie przez 

pracowników biura LGD, programach, LSR, możliwości skorzystania z FE, poprzez 

m.in.: 

o umieszczanie informacji w prasie lokalnej, 

o wysyłanie mailingu do współpracujących  z LGD instytucjami z prośbą o 

zamieszczenie w/w  na swoich stronach www czy fb, 

o rozwieszanie plakatów na terenie powiatu chrzanowskiego 

o wydruk ulotek i przekazanie najważniejszym instytucją z powiatu 

chrzanowskiego 

o intensywniejszy nadzór nad wybranymi operacjami. 

• Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR 

- 

• Sposób wykorzystania rekomendacji 

Sprawozdanie i raport powstały w oparciu o: 

o bieżącego monitoringu finansowych i rzeczowych postępów wdrażania LSR 

Zebrane rekomendacje zostaną wykorzystane działań LGD w roku 2022 roku. 

 

Na tym warsztat zakończono.  

 

 

 …………………..…………….. 

(podpis Protokolanta) 

 


