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Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia udostępnia do konsultacji Strategię Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia i wyjaśnia: 

 

Biorąc pod uwagę: 

 zapisy Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i 
ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazujące, że ewaluacja zewnętrzna 
(zlecona zewnętrznym ewaluatorom) „powinna odbyć się jednokrotnie, w latach 2020-
2022, aby była możliwość włączenia wyników badania do systemu LGD w kolejnym okresie 
programowania” 

 brak ostatecznych wyników potwierdzających realizację I kamienia milowego do końca 2018 
roku (w zakresie podpisanych umów) w trakcie wykonywania czynności ewaluacyjnych tj. w 
okresie jesiennymi 

 realizację podpisanych w I kamieniu milowym umów o przyznanie przez okres 2 lat od 
podpisania umowy (PROW) lub 18 miesięcy (PO RYBY) 

 ekonomiczny aspekt ponoszenia kosztów na okresową ewaluację zewnętrzną, która nie 
przedstawi miarodajnych wyników 

 
postanawia się o usunięciu konieczności realizacji okresowej w II połowie 2018. 
 
Zmian dokonano w: 
 

1. Rozdział XI pkt 11.1 
 

Poprzez usunięcie zapisu:  
 
„Ewaluacja okresowa planowana jest na II połowę 2018 r. Po dwuletnim okresie wdrażania strategii 
dostępne będą zarówno wyniki dotychczas przeprowadzonych naborów jak i  inne istotne dla oceny 
LGD dane z monitoringu. Okres oceny obejmować będzie wydarzenia od początku wdrażania LSR 
(2016) do czasu bezpośrednio poprzedzającego ewaluację okresową (2018). Co ważne, 
przeprowadzenie ewaluacji okresowej nastąpi jeszcze przed określoną w § 8 umowy ramowej oceną 
wykonania założonych wskaźników przez Urząd Marszałkowski. Tym samym, LGD będzie miała 
możliwość wprowadzenia ewentualnych działań korygujących przed oceną okresową Urzędu. 
Ewaluacja będzie miała zarówno charakter formatywny (funkcjonowanie Biura, Rady i Zarządu) jak i 
konkluzywny (wdrażanie LSR). Ocena obejmie zarówno aspekt finansowy jak i rzeczowy realizacji 
LSR. Planuje się, aby za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny był podmiot zewnętrzny, który 
dzięki swojej niezależności i kompetencjom dokona obiektywnej oceny funkcjonowania LGD i 
wdrażania LSR. Szczegółowe informacje na temat elementów objętych ewaluacją oraz sposobu 
oceny znajdują się w procedurze monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik do LSR. Znajdują 
się wśród m.in.: 
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 Stan realizacji celów i przedsięwzięć,  

 Sposób wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru, 

 Realizacja budżetu, Planu działania i Planu komunikacji, zasady partycypacji, 

 Funkcjonowanie organów LGD”. 
 

 
2. Załącznik nr 2 do LSR: Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu 

 
Poprzez: 

 Usunięcie pkt 2 ust. 1 

 Usunięcie wiersza „Ewaluacja okresowa” w Tabeli 1: Ewaluacja wdrażania LSR 

 Usunięcie wiersza „Ewaluacja okresowa” w Tabeli 2: Ewaluacja funkcjonowania LGD 
 

3. Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji 
 
Poprzez: 

 Usunięcie punktu pierwszego w II połowie 2018 w Tabeli 1: Plan komunikacji (w tym analiza 
efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu) oraz zmianę 
zapisów w punkcie drugim w II połowie 2018 roku. 

 
 


