Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie
Dnia 14 lutego 2020 r. w sali restauracji Weranda w Morzyczynie nad Jeziorem Miedwie odbyły się
warsztaty w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska
Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie
organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, by lepiej rozumieć osiągane
rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów.
Rozważania te są też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.
Warsztaty zorganizowali i prowadzili przedstawiciele Zarządu i biura Stowarzyszenia „WIR”. Zaproszenie do
uczestnictwa wraz z programem było zamieszczone na stronie stowarzyszenia oraz gmin członkowskich. W
warsztatach uczestniczyli przedstawiciele członków Stowarzyszenia - podmioty społeczne, publiczne i
gospodarcze, członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura i inni mieszkańcy obszaru objętego LSR. Po
prezentacji podsumowującej dotychczasową pracę Stowarzyszenia i realizację LSR wraz z komentarzem na
temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD dyskusja oscylowała wokół poniższych pytań.
 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za
zadowalającą?
 Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR
jest zadowalająca?
 W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal
uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”Wiejska Inicjatywa Rozwoju?
 Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
 Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Następnie odbyło się podsumowanie spotkania, ponadto uzgodniono, że jeszcze przez okres siedmiu dni
mogą być zgłaszane uwagi i nowe rozwiązania do proponowanych zmian. Główny problem zidentyfikowany
przez uczestników to wycofywanie się z realizacji planowanych operacji głównie przez przedsiębiorców,
czego powodem są zmiany na rynku powodujące wzrost kosztów funkcjonowania i utrzymania miejsc prac.
Po obiedzie uczestnicy obejrzeli kilka operacji dofinansowanych ze środków unijnych w okolicy jeziora
Miedwie z programu PROW i PO RYBY.
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