
 

Zakończenie wdrażania i ewaluacja wyników LSR/LSROR 

Termin: 23-25 lipca 2014 r. 

Miejsce: CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1 

 

Harmonogram 

Dzień pierwszy środa 23 lipca 2014  

     do 11.00 – Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja, kawa powitalna; 

11.00-11.15 – Otwarcie szkolenia, przedstawienie celu, programu i sposobu realizacji; 

11.15-12.00 – Sukces w realizacji strategii rozwoju obszaru a prestiż partnerstwa i zdolność 

wpływania na lokalny rozwój – wykład wprowadzający do tematyki 

szkolenia 

[zakres: definiowanie sukcesu w realizacji strategii; uwarunkowania sukcesu; 

budowanie prestiżu partnerstwa; sukces i prestiż wzajemne uwarunkowania; 

rozpoznanie lokalnych środowisk i determinanty oddziaływania na rozwój tych 

środowisk] 

12.00-13.30 – Doświadczenia partnerstw we wdrażaniu strategii rozwoju obszaru – dyskusja 

moderowana 

[zakres: doświadczenia z budowy strategii; problemy w promocji strategii; 

uwarunkowania wdrażania – nabory wniosków, ocena i skuteczność realizacji 

projektów; współdziałanie wewnątrz partnerstwa; współpraca i komunikacja 

zewnętrzna;  logika interwencji a praktyka realizacyjna] 

13.45-14.45 – Obiad 

15.00-15.45 – Analiza potencjału partnerstwa i metody jego użycia, podstawy teoretyczne 

[1 godz.] – wykład 

[zakres: definiowanie potencjału partnerstwa; metody identyfikacji i analizy 

potencjału; zasoby wewnętrzne; zasoby ludzkie; zarządzanie zasobami; 

psychospołeczne uwarunkowania rozwoju potencjału ludzkiego w partnerstwie; 

kultura organizacji i jej wpływ na potencjał ludzki] 

15.45-18.15 – Identyfikacja i analiza potencjału partnerstwa, jego użycie we wdrażaniu 

LSR (2007-2013) oraz rekomendacje do wykorzystania w nowym 

okresie programowania (2014-2020) – zajęcia warsztatowe [3 godz.] 

 [założenia: praca indywidualna z trenerem w zespołach nominalnych; 

samoidentyfikacja wiedzy, umiejętności i postaw oraz identyfikacja preferencji 

i predyspozycji; rekomendacje do wykorzystania  w przyszłości; opracowanie i 

przedstawienie wyników oraz podsumowanie w formie dyskusji moderowanej] 

(w trakcie przerwa kawowa) 

20.00-22.00 – Kolacja [restauracja „Secesja”]; 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

1 godz. 

1 godz. 

2 godz. 

3 godz. 



Dzień drugi czwartek 24 lipca 2014  

  8.00-  8.45 – Śniadanie; 

  9.00-  9.45 – Rola potencjału partnerstwa w budowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju 

obszaru – wykład 

[zakres: wykorzystanie potencjału w procesie budowy strategii; wewnętrzne 

uwarunkowania wykorzystania potencjału ludzkiego we wdrażaniu strategii; 

proces wzmacniania potencjału ludzkiego w partnerstwie; metody aktywizacji 

członków; motywacje i oczekiwania; praca motywująca; indywidualizacja 

zadań; wyznaczanie ról] 

  9.45- 10.30 – Monitoring i ewaluacja w zarządzaniu strategicznym rozwojem obszaru 

– wykład [1 godz.] –  

[zakres: istota ewaluacji; istota i skuteczność monitorowania; ewaluacja a 

monitorowanie; cele, przedmiot i zakres ewaluacji; kryteria, etapy i metody 

ewaluacji; harmonogram ewaluacji; raport z ewaluacji]  

10.30-10.45 – Przerwa kawowa 

10.45-12.15 – Ewaluacja wyników LSR zgodnie z zasadami ewaluacji ex-post – wykład 

[zakres: metodologia badawcza: cele badania, problemy i pytania badawcze, 

narzędzia i proces badawczy oraz analiza uzyskanych danych i raport 

końcowy; panel uzgodnieniowy] 

12.15-13.00 – Opracowanie metodologii badania – zajęcia warsztatowe 

[założenia: praca indywidualna z trenerem w zespołach nominalnych; 

przygotowanie głównych elementów metodologii badawczej: określenie celu, 

definiowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez/y; formułowanie 

pytań badawczych, ustalenie technik i opracowanie narzędzi do badań; 

przedstawienie wyników oraz podsumowanie w formie dyskusji moderowanej] 

13.15 – 14.15 – Obiad 

14.15-16.45 – Opracowanie metodologii badania – zajęcia warsztatowe (kontynuacja) 

[założenia: praca indywidualna z trenerem w zespołach nominalnych; 

przygotowanie głównych elementów metodologii badawczej: określenie celu, 

definiowanie problemów badawczych, formułowanie hipotez/y; formułowanie 

pytań badawczych, ustalenie technik i opracowanie narzędzi do badań; 

przedstawienie wyników oraz podsumowanie w formie dyskusji moderowanej] 

16.45-17.00 – Przerwa kawowa 

17.00-18.30 – Zmiana wywołanej wdrażaniem LSR miarą sukcesu partnerstwa – wykład 

[zakres: pomiar wartości zmiany na obszarze w kontekście wizji i celów 

strategii rozwoju; identyfikacja elementów zmiany wpływających na sukces w 

realizacji strategii; identyfikacja głównych kreatorów zmiany; budowanie 

prestiżu partnerstwa jako inspiratora zmiany; upowszechnienie wiedzy o 

zmianie w lokalnych społecznościach] 

18.45-19.30 – Kolacja; 

 

 

1 godz. 

1 godz. 

2 godz. 

1 godz. 

2 godz. 

2 godz. 



Trzeci dzień piątek 18 lipca 2014 

7.30-8.00 – Śniadanie; 

  8.15-  9.00 – Zakończenie procesu wdrażania strategii rozwoju obszaru równie ważne jak 

cały proces wdrażania – wykład 

[zakres: istotne elementy podsumowania procesu wdrażania strategii; wartości; 

ludzie; zmiany; sukcesy i porażki; wnioski i rekomendacja na przyszłość] 

  9.00-11.30 – Sposoby podsumowania procesu wdrażania strategii rozwoju obszaru – zajęcia 

warsztatowe [3 godz.] –  

[założenia: praca indywidualna z trenerem w zespołach nominalnych; 

wskazanie jednej formy a następnie opracowanie scenariusza zawierającego: 

cel, uczestników, miejsce, opis głównych elementów programu uwzględniający 

istotne elementy podsumowania omówione w wykładzie; prezentacja 

wybranych scenariuszy] (w trakcie przerwa kawowa) 

11.30-12.15 – Wybrane formy podsumowania procesu wdrażania strategii rozwoju obszaru 

– wykład  

12.15-12.30 – Zakończenie szkolenia 

12.30-13.30 – Obiad 

 

1 godz. 

3 godz. 

1 godz. 


