SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

Data wywiadu:

Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia,
definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD.
Określenie mocnych i słabych stron obszaru oraz szans, które należy
wykorzystać w celu rozwoju obszaru, określenie zagrożeń dla realizacji
celów. Zdefiniowanie potrzeb mieszkańców oraz problemów
występujących na obszarze, próba wskazania zależności pomiędzy
występującymi szansami z wykorzystaniem mocnych stron w celu
zniwelowania problemów;
27 sierpnia 2015 r.

Uczestnicy wywiadu:

Przedstawiciele sektora społecznego

Temat wywiadu:

Cel spotkania:

16 osób

Etap I – Wprowadzenie
(10 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii przez LGD,
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania,
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – analiza SWOT
(20 min)
 wyjaśnienie czym jest analiza SWOT, i czemu służy;
 pytania:
Jakie można wymienić mocne strony obszaru LGD?
Jakie można wymienić słabe strony obszaru LGD?
Jakie szanse zewnętrzne należy wykorzystać do rozwoju obszaru LGD?
Jakie zagrożenia zewnętrzne mogą zagrozić rozwojowi obszaru LGD?
 podsumowanie zebranych informacji.
Przerwa
(10 min)
Etap IV – Dyskusja właściwa – Określenie problemów i potrzeb
(20 min)
 wyjaśnienie, w jakim celu konieczne jest określenie problemów oraz potrzeb, w jaki
sposób informacje zostaną wykorzystane podczas tworzenia LSR;
 pytania:
Jakie problemy najczęściej odczuwają mieszkańcy obszaru LGD?
Co jest przyczyną tych problemów?
Jakie potrzeby mieszkańców powinny zostać ujęte przy opracowywaniu LSR?
W jaki sposób wymienione problemy powinny zostać rozwiązane?
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap V – Podsumowanie dyskusji właściwej
(20 min)
 dyskusja w jaki sposób należy wykorzystać szanse i mocne strony do niwelowania słabych
stron oraz problemów występujących na obszarze – powiązanie zebranych informacji.
Etap VI – Zakończenie
(5 min)
 podziękowanie za udział w spotkaniu.

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (II)
Temat wywiadu:
Cel spotkania:
Data wywiadu:
Uczestnicy wywiadu:

Określenie celów i ich hierarchii oraz planu działania na potrzeby
realizacji LSR przez LGD
Określenie celów, które należy osiągnąć dzięki wdrożeniu Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność oraz ich hierarchii,
opracowanie Planu działania
27 sierpnia 2015 r.
Przedstawiciele sektora publicznego
9 osób

Etap I – Wprowadzenie
(15 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii (LSR),
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania, przedstawienie wypracowanych materiałów
(analizy SWOT, problemów i potrzeb mieszkańców)
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – określenie celów
(20 min)
 wyjaśnienie potrzeby zdefiniowania celów do realizacji w ramach opracowywanej LSR,
 pytania:
Jaki powinien być obszar LGD po zakończeniu wdrażania Strategii, czyli za 7 lat?
 wypracowanie celu/celów,
 pytania:
Czy opracowany cel/opracowane cele są możliwe do zrealizowania?
Czy opracowany cel/opracowane cele odpowiadają na zdiagnozowane problemy?
Czy opracowany cel/opracowane cele odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby?
 podsumowanie zebranych informacji.
Przerwa
(10 min)
Etap IV – Dyskusja właściwa – ustalenie hierarchii celów
(15 min)
 pytania:
Który z opracowanych celów jest najważniejszy – przyniesie najwięcej korzyści
mieszkańcom obszaru LGD?
 ustalenie dalszej hierarchii,
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap V – Dyskusja właściwa – Plan działania oraz podsumowanie wszystkich
(20 min)
zebranych informacji
 opracowanie kolejności realizacji celów,
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap VI – Zakończenie
(5 min)
 podziękowanie za udział w spotkaniu.

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (III)
Sposoby realizacji Strategii – ustalenie zasad wyboru operacji do
realizacji w ramach LSR oraz kryteriów wyboru operacji
Ustalenie sposobów realizacji LSR poprzez określenie założeń dla
Cel spotkania:
procedur oraz kryteriów wyboru operacji w ramach wdrażania LSR;
Data wywiadu:
21 września 2015 r.
Uczestnicy wywiadu:
Przedstawiciele sektora gospodarczego
10 osób
Etap I – Wprowadzenie
(15 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii (LSR)
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania, przedstawienie wypracowanych materiałów
określenie zdiagnozowanych problemów i potrzeb oraz wypracowanych celów Strategii;
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – ustalenie zasad wyboru operacji realizowanych
(20 min)
w ramach LSR (procedury)
 wyjaśnienie w jakim celu konieczny jest sposób określenia realizacji LSR, jakie
uregulowania prawne muszą zostać uwzględnione,
 pytania:
W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura wyboru operacji w ramach LSR?
W przypadku wystąpienia problemów z odpowiedzią oraz w zależności od uzyskanych
odpowiedzi należy uwzględnić pytania: np. Czy powinna być jawna? Czy konieczne jest
zachowanie zasad bezstronności? jeśli tak: Kto powinien dokonywać weryfikacji powiązań?
W jaki sposób powinna odbywać się weryfikacja powiązań? Czy ocena operacji powinna
odbywać się w formie pisemnej? Czy ocena operacji powinna odbywać się w formie
elektronicznej?
 podsumowanie zebranych informacji.
Przerwa
(10 min)
Etap IV – Dyskusja właściwa – ustalenie zasad oceny operacji realizowanych
(25 min)
w ramach LSR (kryteria)
 wyjaśnienie w jakim celu wypracowuje się kryteria wyboru operacji, jakie zasady powinny
zostać zachowane,
 pytania:
Jakie operacje i z jakiego zakresu powinny uzyskać dodatkowe punkty w trakcie oceny?
Czy premiowanie wymienionych operacji przyczyni się do niwelowania zdiagnozowanych
problemów? W jaki sposób?
Czy premiowanie wymienionych operacji przyczyni się do osiągnięcia założonych celów?
W jaki sposób?
 Wyjaśnienie konieczności premiowania operacji o charakterze innowacyjnym,
 pytania:
Jakie operacje powinny być uznawane za innowacyjne?
W jaki sposób należy określać innowacyjność operacji? – określenie definicji
innowacyjności;
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap V – Dyskusja właściwa – podsumowanie wszystkich zebranych informacji
(10 min)
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap VI – Zakończenie
(5 min)
 podziękowanie za udział w spotkaniu.
Temat wywiadu:

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (IV)
Temat wywiadu:
Cel spotkania:
Data wywiadu:
Uczestnicy wywiadu:

Formułowanie przedsięwzięć i wskaźników, zasad monitorowania
osiągania wskaźników oraz ich ewaluacji.
Wypracowanie możliwych do realizacji przedsięwzięć, określenie
wskaźników odwołujących się do nich oraz wypracowanie zasad ich
monitorowania;
23 października 2015 r.
Przedstawiciele sektora społecznego
13 osób

Etap I – Wprowadzenie
(15 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii (LSR)
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania, przedstawienie wypracowanych materiałów
(zdiagnozowanych problemów, określonych celów);
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – wypracowanie przedsięwzięć do realizacji oraz
(25 min)
wskaźników
 wyjaśnienie w jakim celu formułuje się przedsięwzięcia oraz wskaźniki, jakie
uwarunkowania należy wziąć pod uwagę przy określaniu wartości docelowych,
 przedstawienie zestawienia fiszek projektowych złożonych do LGD;
 pytania:
Jakie przedsięwzięcia powinny być realizowane w ramach LSR?
Jakie powinny zostać przypisane im wskaźniki (wartości liczbowe)?
W jaki sposób należy mierzyć wartość wskaźnika (bazową oraz docelową)?
Przerwa
(10 min)
Etap IV – Dyskusja właściwa – założenia monitoringu i ewaluacji
(30 min)
 pytania:
W jaki sposób należy monitorować zakładane wartości wskaźników?
W jaki sposób powinno się wykorzystywać prowadzone badania ewaluacyjne
w przypadku określonych wskaźników?
 uporządkowanie zebranych informacji – podsumowanie proponowanych do realizacji
przedsięwzięć, dopracowanie przypisanych im wskaźników,
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap V – Zakończenie
(5 min)
 podziękowanie za udział w spotkaniu.

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (V)
Temat wywiadu:

Cel spotkania:
Data wywiadu:
Uczestnicy wywiadu:

Identyfikacja grup docelowych i defaworyzowanych, wypracowanie
planu komunikacji z określonymi grupami
Określenie do kogo powinny być kierowane działania w ramach
wdrażania LSR, kto i jakie korzyści powinien czerpać z realizacji
Strategii (grupy docelowe) oraz określenie grupy defaworyzowanej
w kontekście dostępu do rynku pracy;
23 października 2015 r.
Przedstawiciele sektora gospodarczego
11 osób

Etap I – Wprowadzenie
(20 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii (LSR),
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania, przedstawienie wypracowanych materiałów
(zdiagnozowanych problemów, określonych celów, zakładanych do realizacji
przedsięwzięć);
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – określenie grup docelowych
(25 min)
 wyjaśnienie w jakim celu należy określić grupy docelowe,
 pytania:
Do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach wdrażania LSR?
Czy można zidentyfikować inne grupy, które mogłyby odnosić korzyści w ramach realizacji
LSR?
Jakie grupy/osoby powinny zostać objęte szczególnym wsparciem? (wskazanie grupy/grup
defaworyzowanej/defaworyzowanych),
Dlaczego wskazane grupy powinny zostać objęte szczególnym wsparciem?
 podsumowanie zebranych informacji.
Przerwa
(10 min)
Etap IV – Dyskusja właściwa – określenie obszarów interwencji w stosunku do
(25 min)
określonych grup defaworyzowanych
 pytania:
Jakie działania należy podjąć w stosunku do grup defaworyzowanych?
W zależności od określonych działań w dalszej części dyskusja nt. rodzajów wsparcia dla
grupy defaworyzowanej:
Czy w stosunku do grupy defaworyzowanej powinno się podjąć jeszcze jakieś inne
działania?
Czy przynależność do grupy defaworyzowanej powinna być premiowana w przypadku
oceny wszystkich przedsięwzięć, czy tylko wybranych?
Jeżeli tylko wybranych:
W przypadku jakich przedsięwzięć powinno się premiować przynależność do grupy
defaworyzowanej?
Jakie metody komunikacji należy wykorzystać w stosunku do grup docelowych oraz
defaworyzowanych?
 podsumowanie zebranych informacji.
Etap V – Zakończenie
(5 min)
 podziękowanie za udział w spotkaniu.

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (VI)
Temat wywiadu:
Cel spotkania:
Data wywiadu:
Uczestnicy wywiadu:

Podsumowanie procesu partycypacji i opracowania LSR
Podsumowanie prac nad LSR, określenie jej najważniejszych aspektów
– weryfikacja zapisów w stosunku do oczekiwań lokalnej społeczności;
20 listopada 2015 r.
Przedstawiciele sektora publicznego
9 osób

Etap I – Wprowadzenie
(20 min)
 przywitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu LGD/Biura LGD,
 poinformowanie o sporządzeniu listy obecności,
 wyjaśnienie zasad oraz celu tworzenia Strategii (LSR),
 przedstawienie moderatora,
 przedstawienie założeń i celów spotkania, przedstawienie wypracowanych materiałów
(prezentacja LSR – najważniejszych elementów);
 przedstawienie etapów spotkania.
Etap II – Omówienie zasad spotkania przez moderatora
(5 min)
 ustalenie zasad dyskusji,
 wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji.
Etap III – Dyskusja właściwa – weryfikacja LSR pod kątem zgodności
( 50 min)
z oczekiwaniami mieszkańców
 podsumowanie prac nad LSR, omówienie zastosowanych metod partycypacji oraz ich
wyników;
 pytania:
Czy zapisy LSR są zgodne z wynikami partycypacji?
Czy można stwierdzić, iż Strategia odpowiada na zdiagnozowane problemy?
w zależności od odpowiedzi dalsza część dyskusji:
gdy odpowiedź jest twierdząca:
gdy odpowiedź jest przecząca:
Czy prawidłowo określono sposób realizacji
Jakie zapisy należy zmienić?
przedsięwzięć?
Jakie zapisy należy dodać?
Czy w ramach LSR przewidziano obszary
 uzasadnienie;
interwencji zgodnie z oczekiwaniami
 poddanie pod dyskusję zasadności
mieszkańców?
proponowanych zmian zapisów,
W jakich przypadkach należy podjąć działania
w przypadku pozytywnej opinii większości
zmierzające do aktualizacji LSR?
uczestników wywiadu – weryfikacja
zgodności z dokumentami regulującymi
RLKS oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu
zmian
 podsumowanie zebranych informacji.
W trakcie etapu III przewiduje się przerwę
Etap IV – Zakończenie
 podziękowanie za udział w spotkaniu.

(10 min)
(5 min)

