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PROGRAM WARSZTATÓW (SPOTKANIA REFLEKSYJNEGO) 
Tytuł: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2020 
1. Czas trwania: 5-6 godzin 

2. Uczestnicy kursu: Pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, beneficjenci, przedstawiciele 
innych LGD oraz przedstawiciele samorządu województwa. 

3.  Data i miejsce: 24.02.2021 r., Krwony 32, 62-730 Brudzew, Sala Konferencyjna  

4. Prowadzący: Magdalena Ciołek  

ROZKŁAD ZAJĘĆ* 

10.00-12.00 

1. Prezentacja postępu rzeczowo-finansowego LSR - realizacja wskaźników (ocena 
przyjętego systemu wskaźników) i budżetu 

2. Realizacja LSR (wybór projektów do finansowania) a potrzeby społeczności  
- jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie obszaru? 

3. Ocena jakości składanych projektów (wniosków) w kontekście osiąganych 
wskaźników, celów LSR, potrzeb społeczności z obszaru LGD. 

4. Rekomendowane działania dla zwiększenia jakości przedkładanych wniosków. 
5. Ocena przyjętego systemu wskaźników, procedur oraz kryteriów wyboru  

- rekomendacje.   
6. Rekomendowane zmiany w zakresie działań LGD celem zwiększenia 

skuteczności realizowanych celów zawartych LSR, w tym działań o charakterze 
promocyjno-informacyjnym.  

12.00-12.30 Przerwa  

12.30-16.00 

1. Prezentacja postępu rzeczowo-finansowego LSR - realizacja wskaźników (ocena 
przyjętego systemu wskaźników) i budżetu 

2. Realizacja LSR (wybór projektów do finansowania) a potrzeby społeczności  
- jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie obszaru? 

3. Ocena jakości składanych projektów (wniosków) w kontekście osiąganych 
wskaźników, celów LSR, potrzeb społeczności z obszaru LGD. 

4. Rekomendowane działania dla zwiększenia jakości przedkładanych wniosków. 
5. Ocena przyjętego systemu wskaźników, procedur oraz kryteriów wyboru  

- rekomendacje.   
6. Rekomendowane zmiany w zakresie działań LGD celem zwiększenia 

skuteczności realizowanych celów zawartych LSR, w tym działań o charakterze 
promocyjno-informacyjnym. 

Informacja 
Dodatkowa* 

• W przypadku zniesienia ograniczeń dotyczących spotkań (max 5 osób), 
przewiduje się organizację spotkania dla wszystkich grup interesariuszy razem, 
począwszy od godziny 10.00.  

• Podczas spotkania zachowane zostaną wszelkie standardy bezpieczeństwa 
wynikające z obostrzeń związanych z pandemią. 

• Dla uczestników przygotowany zostanie catering.  
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