
 

Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru  

z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy 

 

Harmonogramu 

Dzień pierwszy 

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

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

11.15-12.45 – Seminarium retrospekcyjne: Doświadczenia z budowy ZSROW i LSR 

– wprowadzenie moderatora, dyskusja oraz podsumowanie 

[Zakres: Istota ZSROW i LSR; Zidentyfikowane sposoby przygotowania planów 

strategicznych przez LGD; Błędy w procesie przygotowania ZSROW i LSR;  

Co wynika z doświadczeń dla przyszłości?]  

12.45-13.30 – Teoretyczne podstawy planowania strategicznego rozwoju obszaru – wykład 

[Zakres: Wprowadzenie – istota planowania; Cele planowania strategicznego; 

Zasady, reguły i metody planowania strategicznego; Ramy i składniki strategii; 

Rezultaty planowania strategicznego (w sensie społecznym i gospodarczym)] 

13.30 – 14.30 – Obiad 

14.30-16.00 – Wprowadzenie do metod aktywizacji oraz budowania kapitału społecznego 

na obszarach wiejskich – wykład  

[Zakres: Cechy wiejskich społeczności lokalnych; Glokalizacja życia społecznego 

(myśl globalnie,  działaj  lokalnie ); Mechanizmy rozwoju społeczności 

wiejskich; Kapitał społeczny, jego rola w życiu społecznym; Zaufanie jako jeden 

z podstawowych elementów kapitału społecznego; Aktywizacja mieszkańców 

obszarów wiejskich poprzez wpływ na ich role społeczne i poziom zaspakajania 

potrzeb; Obszary aktywności zawodowej i społecznej ludności wiejskiej  

– podsumowanie] 

16.00-17.30 – Diagnoza obszaru objętego strategią rozwoju – planowanie badań, określanie 

zakresu, wybór metod, technik i narzędzi, gromadzenie i opracowanie wiedzy, 

decyzje o wykorzystaniu wyników w planowaniu strategicznym – wykład 

[Zakres: Określenie problemu badawczego; Konceptualizacja i operacjonalizacja 

problemu badawczego; Metody i techniki badawcze; Sposoby opracowywania 

danych empirycznych; Prezentacja wyników badań; Wnioski i rekomendacje] 

17.30-18.30 – Kolacja; 
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Dzień drugi 

8.00-8.45 – Śniadanie; 

  9.00-10.30 – Identyfikacja problemów, ich przyczyn i następstw – warsztaty 

[Zakres: Analiza obszaru objętego planowaniem strategicznym w oparciu  

o przygotowane opisy przez organizatorów szkolenia; diagnoza – określenie 

problemów ich przyczyn i następstw; Drzewo problemów] 

10.30 -10.45– Przerwa kawowa  

10.45-12.15  – Proces przekształcania drzewa problemów w strukturę celów – warsztaty 

[Zakres: Analiza drzewa problemów w kontekście wyznaczenia celów  

ogólnych, szczegółowych i operacyjnych (zadania lub przedsięwzięcia); proces 

przekształcenia drzewa problemów w strukturę celów z zastosowaniem matryc 

logicznych; opracowanie wskaźników i wyznaczenie ich wartości] 

12.15-13.45 – Podstawowe techniki i narzędzia badawcze – warsztaty 

[Zakres: Realizacja projektu badawczego: wybór problemu badań; pytania 

badawcze; postawienie hipotez; opracowanie narzędzi badawczych]  

13.45-14.15 – Obiad 

14.15-15.00 – Podstawowe techniki i narzędzia badawcze – warsztaty cd. 

[Zakres: Realizacja badań za pomocą wybranych technik badawczych: 

wywiad kwestionariuszowy, wywiad pogłębiony, sondaż internetowy;  

omówienie wyników] 

15.00-15.15– Przerwa kawowa 

15.15- 16.00– Podstawowe techniki i narzędzia badawcze – warsztaty cd. 

[Zakres: Zogniskowane wywiady grupowe – realizacja i analiza] 

16.00-16.45 – Możliwość finansowania rozwoju lokalnego z kilku funduszy europejskich 

– wykład 

[Zakres: EFRROW; EFRR, EFS, FS, EFMR; Priorytety i cele funduszy; 

Działania ich cele i zakresy]  

16.45-17.30 – Projektowanie kryteriów oceny (w kontekście celów i wskaźników) – wykład 

[Zakres: Wprowadzenie – istota kryteriów oceny i ich miejsce w procesie wyboru 

projektów; Zasady konstruowania kryteriów oceny; Adekwatność i mierzalność; 

Ewaluacja kryteriów oceny; Zasady stosowania w procesie oceny i wyboru 

projektów (operacji) do finansowania] 

17.30-18.15 – Metodyka oceny i wyboru projektów realizujących cele i wskaźniki planu 

strategicznego – wykład 

[Zakres: Wprowadzenie – istota procesu oceny i wyboru; Metodyka jako sposób 

postępowania członków i całego organu oceniającego; Procedura – co ważne  

a co zbyteczne; Bezstronność i obiektywizm a spójność z celem procesu oceny 

i wyboru w ramach procedury] 

18.45-19.30 – Kolacja 



Dzień trzeci 

8.00-8.45 – Śniadanie  

  9.00-10.30 – Projektowanie kryteriów oceny (w kontekście celów i wskaźników) – warsztaty 

[Zakres: analiza struktury celów oraz wskaźników i określanie obszarów 

(elementów tych celów i wskaźników) możliwych do ujęcia w zakresie 

kryteriów oceny projektu (operacji) wraz z wyznaczeniem wagi kryterium  

w procedurze oceny i wyboru] 

10.30-10.45 – Przerwa kawowa 

10.45-11.30 – Stan prac nad przygotowaniem w Polsce podejścia do rozwoju obszarów  

wiejskich metodą zarządzania rozwojem przez lokalną społeczność – wykład 

[Zakres: Planowanie strategiczne w LGD w zgodzie z podejściem określanym 

jako: zarządzanie rozwojem przez lokalne społeczności (CLLD); Planowane 

rozwiązania dotyczące wsparcia; Ustalone rozwiązania na poziomie krajowym; 

Miejsce LGD w PROW; Planowane zasady wyboru LGD do realizacji nowych 

strategii po 2013 roku] 

11.30-12.45 – Podsumowanie zajęć warsztatowych i zakończenie szkolenia 

12.45-13.30 – Obiad 

 

Wykładowcy: 

dr Krystyna Vinohradnik: Pracownik naukowy w Zakładzie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

dr Piotr Nowak: Pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

dr Leszek Leśniak: Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

mgr Adam Dąbrowski: Pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

mgr inż. Klaudiusz Markiewski: Główny Specjalista – Kierownik Działu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

mgr inż. Hanna Fadecka-Galicz: Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Systemów 

Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

mgr inż. Jadwiga Nowakowska: Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

mgr inż. Karolina Boba: Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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mgr inż. Marta Starmach: Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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