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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania „Brynica 

to nie granica” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” PROW na lata 2014-2020. 

Warsztat analityczny 

na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 r. 
19 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 

Warsztat przeprowadzony będzie on-line  

przez mgr Adama Dąbrowskiego z Fundacji Socjometr 

  

 

od 9.30      Możliwość połączenia się z prowadzącym 

10.00         Powitanie gości 

Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD Brynica to  nie 

granica. 

Dyskusja z uczestnikami spotkania wokół poniższych pytań: 

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

zadowalającą? 

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach 

tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? 

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

d) 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? 

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do 

określenia skuteczności interwencyjnej strategii? 

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

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno - promocyjnych, 

doradczych)? 

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

i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR. 

http://www.lgd-brynica.pl/mailtolgd@lgd-brynica.pl
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Wolne wnioski  zapytania. 

Podsumowanie spotkania. 
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