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1. Streszczenie najważniejszych wyników 

badania. 
1. Na przestrzeni lat 2015 – 2020 zaludnienie w gminach LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” nie 

zmieniło się znacząco. Jedynie na obszarze gminy Boguchwała liczba ludności wzrosła o 964. 

Jednocześnie pomimo nieznacznych zmian w zakresie ludności dosyć wyraźnie wzrosły wydatki 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Szczególnie wyraźnie widać to na danych obrazujących 

wzrost wskaźnika G  w poszczególnych gminach.  

 

2. Na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” doszło do zmian w obszarze poziomu zatrudnienia. 

Na przestrzeni lat 2015-2020 we wszystkich badanych grupach w większy lub mniejszy sposób 

zwiększyła się liczba osób pracujących. Co istotne, w kontekście wpływu działań na grupy 

defaworyzowane, podniosła się liczba zatrudnionych w gminach kobiet. Można to odczytywać, 

jako pozytywny trend w zakresie zwalczania nierówności pomiędzy płciami, a także różnymi 

grupami społecznymi.  

 

3. Istotnymi czynnikami, które obrazują zmiany w zakresie zwalczania wykluczenia społecznego 

i ubóstwa są spadek bezrobocia oraz liczby beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym spadł we 

wszystkich gminach LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Również wszystkie gminy zanotowały 

znaczne spadki w zakresie korzystania z opieki społecznej, co może świadczyć o wzroście 

zamożności w regionie.  

 

4. Ważnych danych dostarcza również zestawienie podmiotów gospodarki narodowej w regionie 

LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Od roku 2015 do 2020 następował w tym zakresie 

sukcesywny wzrost we wszystkich gminach tego obszaru. Podobnie wzrostową tendencję 

prezentuje liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w przeliczeniu na 10 

tysięcy mieszkańców). Jako, że wskaźniki te dosyć bezpośrednio odnoszą się do założeń LSR 

warto odnotować ich wzrost, stanowiący przesłankę do uznania jej, jako trafnej.  

 

5. LSR szeroko opisuje sytuację różnych grup, które szczególnie narażone są na wykluczenie 

społeczne i konieczność radzenia sobie z sytuacją ekonomiczną i społeczną. Przedstawione 

w LSR analizy są pogłębione i opracowane z dbałością o dobre rozeznanie zarówno w temacie 

demografii, bezrobocia, przedsiębiorczości, jak i migracji. Grupami określonymi, jako 

defaworyzowane na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” są osoby nieaktywne zawodowo 

pozostających bez pracy do ukończenia 34 roku życia, osoby powyżej 54 roku życia, kobiety, 

osoby niepełnosprawne. 

6. LSR zawiera w sobie 4 cele główne:  

• „Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych 

podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”. 

• „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, 

kulturowych, środowiskowych”. 

• „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na 

obszarze LGD”. 

• „Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”.  
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7. Poszczególne cele są na różnym poziomie w zakresie ich realizacji. Odnośnie celu 1 w 100% udało 

się osiągnąć wskaźnik mający wspomóc istniejące przedsiębiorstwa w tworzeniu nowych miejsc 

pracy. W zakresie stworzenia nowych przedsiębiorstw dla osób z grupy defaworyzowanej 

wskaźnik realizacji osiągnął pułap 53%. W zakresie celu 2 osiągnięte wskaźniki oscylują wokół 

100%, a niektóre nawet je przekraczają. Gminy LGD zorganizowały zakładaną liczbę inicjatyw 

związanych z przedsięwzięciami aktywizującymi mieszkańców (realizacja 100% imprezy oraz 

93% szkolenia), jednak liczba osób, które uczestniczyły w inicjatywach społecznych wyniosła 

jedynie 24% biorąc pod uwagę płatności (50% podpisanych umów na dzień 31.12.2021). 

W aspekcie celu 3 - 92% z zakładanej liczby osób skorzystało ze zmodernizowanej infrastruktury 

drogowej. Pomimo przeprowadzenia zakładanych prac konserwatorskich (75 % umów, 25% 

realizacji) i ich zakładanej promocji (100%), wzrost ilości osób korzystających z infrastruktury 

turystycznej osiągnął poziom realizacji na poziomie 88.  

 

8. W zakresie realizacji budżetu dostępne informacje od LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” 

potwierdzają, że realizacja planu działania idzie zgodnie z planem. Zakładane wskaźniki powoli 

osiągają oczekiwany pułap. Obszarem, który nie został jeszcze zrealizowany i określany jest, jako 

problematyczny jest Projekt Współpracy międzyregionalnej. Jednak również on ma być 

dokończony i zrealizowany. Poziom realizacji poszczególnych celów budżetowych waha się od 

56% - 77%.  

 

9. Projekty Współpracy nie zostały jeszcze zrealizowane ze względu na perturbacje związane 

z partnerską LGD z województwa małopolskiego. Informacje wskazane przez pracowników LGD 

wskazują, że cele zostaną osiągnięte, lecz projekt współpracy z krajowymi LGD był trudny do 

przeprowadzenia. Obecnie realizowany projekt jest znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy. 

 

10. Aktywność mieszkańców obszaru LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” skłoniła Stowarzyszenie do 

sięgnięcia po środki również poza RLKS.  Dlatego w tym kontekście poszukiwano i znaleziono 

środki finansowe z innych działań, aby zrealizować potrzeby mieszkańców. Działania te 

planowane są również w kolejnych latach. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający 

cele i zakres ewaluacji. 

 
Raport jest efektem badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez Spółkę Conectedness 

przy merytorycznym wsparciu Fundacji Socjometr. Przedmiotem badania była ewaluacja procesu 
wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność prowadzonego przez Lokalną 
Grupę Działania w okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020. 

Spółka Conectedness jest podmiotem, który specjalizuje się między innymi w 
przygotowywaniu dokumentów ewaluacyjnych i strategicznych, natomiast Fundacja Socjometr jest 
niezależnym podmiotem specjalizującym się w badaniach społecznych, który spełnia wymogi stawiane 
ewaluatorom zewnętrznym określone w Wytycznych 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. 

Głównym celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie szerokiego zestawu danych, które 
pozwalają na wszechstronną ocenę całego procesu przygotowania i wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Kluczową kwestią jest tu z całą pewnością odpowiedź na pytanie czy oceniany dokument 
strategiczny trafnie diagnozował potrzeby mieszkańców obszaru LGD oraz jego potencjał rozwojowy. 
Na tej podstawie możliwe jest formułowanie wniosków na temat zakresu ewentualnego wpływu 
Lokalnej Grupy Działania na rozwój lokalnej społeczności.  

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych powyżej 
Wytycznych wydanych w 2017 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skupiały się one w kilku 
obszarach tematycznych, w ramach których postawiono pytania badawcze.  

Obszary badań oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 
a. Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 
a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, 

zaangażowanie w sprawy lokalne?  
b. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

3. Przedsiębiorczość 
a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  
b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 

wskazane?  
4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 
turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?  
5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach 
LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 
c. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa 

i wykluczenia społecznego? 
6. Innowacyjność 

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  
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b. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  
7. Projekty współpracy 

a. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  
b. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

8. Ocena funkcjonowania LGD 
a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację LSR?  
b. Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych?  
c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR? 

9. Ocena procesu wdrażania 
a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  
b. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste 

i przyjazne dla beneficjentów?  
c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 
d. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji 

o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  
10. Wartość dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 
budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

b. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 
sposób wykorzystywany i promowany?  

c. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 
rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub 
względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działań, które były poddawane ocenie: 

1. Działalność biura LGD, w tym w szczególności jakość i efektywność świadczonego doradztwa 
dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji z mieszkańcami 
obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 
4. Funkcjonowanie organów LGD. 
5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 
6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki i dziedzictwa kulturowego. 
7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 
8. Realizacja projektów współpracy. 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu 

realizacji badania. 

 
Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2022 roku. W jego ramach 

poddano analizie dwie grupy danych: 

1. Dane zastane, w tym: 
a. dane ze statystyk publicznych, 
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b. dane gromadzone przez Lokalną Grupę Działania w ramach monitoringu, 
2. Dane wywołane, w tym: 

b. dane zebrane za pomocą technik jakościowych, 
c. dane zebrane za pomocą technik ilościowych.  
Dane pochodzące ze statystyk publicznych dostarczyły wysoce obiektywnych informacji na 

temat zmian na obszarze LGD, które dokonały się w okresie realizacji ocenianej Strategii RLKS. Dane te 
dotyczyły między innymi zjawisk demograficznych, rynku pracy, lokalnej gospodarki oraz sytuacji 
społecznej. Wszystkie te dane zostały zaprezentowane w tabelach lub na wykresach. Szczegółowy 
wykaz ilustracji zawartych w raporcie, który umieszczony jest na jego końcu pozwala na szybkie 
zapoznanie się z zakresem poddanych analizie danych, które pochodziły z Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

Lokalne Grupy Działania gromadzą istotne dane na temat procesu wdrażania Strategii RLKS, 
które musiały być poddane analizie. Wśród tych danych należy wskazać w szczególności informacje o 
prowadzonych naborach, dane o postępie rzeczowo-finansowym, wskaźniki realizacji planu 
komunikacji oraz dane dotyczące doradztwa. Analiza tej kategorii danych zastanych pozwoliła na ocenę 
skuteczności działań prowadzonych przez LGD oraz wskazała, w których obszarach działalność LGD 
pokrywała się ze zmianami na obszarze objętym LSR sugerowanymi przez wyniki analizy danych 
pochodzących z GUS.  

Badacze przeprowadzili również badania jakościowe. Obejmowały one wywiady z 
pracownikami LGD oraz wywiady z przedstawicielami jego organów – Zarządu i organu decyzyjnego 
(Rady). Rozmowy te odegrały istotną rolę w procesie powstawania raportu. Pozwoliły one na 
pogłębienie wiedzy na temat przebiegu procesu wdrażania LSR, rozpoznanie problemów 
pojawiających się w jego trakcie oraz sposobu reagowania na nie przez przedstawicieli Lokalnej Grupy 
Działania.  

W ramach ewaluacji zewnętrznej zbierano także dane ilościowe. Przygotowano dwa 
kwestionariusze ankiety. Pierwszy z nich kierowany był do mieszkańców obszaru objętego Strategią 
RLKS, a drugi do beneficjentów wsparcia osób i przedstawicieli organizacji, które realizowały operacje 
w ramach jej wdrażania. Zastosowano technikę CAWI (computer-assisted web interview), co oznacza, 
że ankieta przeprowadzona została za pomocą platformy internetowej. Za dystrybucję linka do ankiety 
odpowiedzialni byli pracownicy Lokalnej Grupy Działania.  
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5. Opis wyników badania wraz z ich 

interpretacją. 

5.1. Ocena LSR 

Ogólna prezentacja obszaru 

 
Mapa 1 Obszar LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” 

Lokalną Grupę Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” –Rozwój i Innowacja” tworzą trzy sąsiadujące ze 

sobą gminy: 

 

• Gmina Boguchwała – składająca się z miasta Boguchwała i dziewięciu sołectw: Lutoryż, 

Mogielnica, Zarzecze, Racławówka, Kielanówka, Nosówka, Niechobrz, Zgłobień i Wola 

Zgłobieńska, zajmująca obszar 8.897 ha. 

• Gmina Lubenia – składająca się z czterech sołectw: Lubenia, Straszydle, Siedliska i Solonka, 

zajmująca obszar 5.477 ha. 

• Gmina Świlcza – składająca się z 9 sołectw: Świlcza, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, 

Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Trzciana i Woliczka, zajmująca powierzchnię 11.224 ha. 

• Całkowity obszar LGD wynosi 25.598 ha i był zamieszkany w 2014 roku przez 42 155 

mieszkańców1. 

 

 

                                                           
1 Od 01.01.2017 roku Bzianka w drodze decyzji administracyjnej znalazła się w granicach administracyjnych 
Rzeszowa. 
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Na przestrzeni lat 2015 – 2020 zaludnienie w gminach Lubenia oraz Świlcza nie zmieniło się znacząco. 

Gminie Lubenia ubyło 16 mieszkańców (6432), a gminie Świlcza przybyło 17 (16299). Bardziej znaczące 

zmiany nastąpiły w gminie Boguchwała, gdzie na przestrzeni 6 lat liczba ludności wzrosła o 964. Jest to 

też jednocześnie gmina z największą liczbą mieszkańców na terenie LGD – 20916 osób w 2020 roku. 

 
 

Ludność w gminach wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 19952 20186 20423 20608 20766 20916 

Lubenia (2) 6448 6422 6438 6428 6439 6432 

Świlcza (2) 16282 16471 16040 16071 16265 16299 

Tabela 1 Ludność w gminach wchodzących w skład LGD 

Ważnym czynnikiem, który obrazuje zmiany na terenie gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych na 
jednego mieszkańca w gminie, nazywany wskaźnikiem „G”. Jest on wyrazem zdolności dochodowej 
gmin i stanowi podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat. 
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy 
oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów 
z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok 
poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Dostępne dane wskazują, że na przestrzeni 
lat 2018 – 2022 wskaźnik ten wzrósł wyraźnie we wszystkich gminach LGD „Trygon-Rozwój i 
Innowacja”. Największy wzrost liczbowy w tym zakresie zanotowała gmina Boguchwała -  wskaźnik 
wzrósł o 365,73. Natomiast patrząc na wzrost procentowy, to najwyższym wzrostem może pochwalić 
się gmina Świlcza – wzrost o 36,51% w stosunku do roku 2018.  
 
 

Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD 

 2018 2020 2022 

Boguchwała (3) 1240,79 1460,84 1606,52 

Lubenia (2) 917,05 1089,02 1208,88 

Świlcza (2) 993,02 1236,4 1355,56 

Tabela 2 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD 
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Wykres 1 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD 

Wyraźne zmiany nastąpiły w badanym obszarze również w aspekcie wydatków gmin na 1 mieszkańca 
w latach 2015-2020. Wszystkie gminy zanotowały wzrost wydatków na jednego mieszkańca. 
W gminach Lubenia i Świlcza wydatki te wzrosły ponad dwukrotnie – odpowiednio o 103,1% oraz 
118%. Gmina Świlcza prześcignęła tym samym na przestrzeni lat gminę Boguchwała osiągając 
najwyższy wynik w LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” i wydając w 2020 roku 5522,55 zł na jednego 
mieszkańca.  
 
 

Wydatki gmin na 1 mieszkańca 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 3 200,73 3 371,24 4 334,54 4 840,37 4 941,70 5 366,36 

Lubenia (2) 2 514,89 3 269,30 4 195,86 4 355,88 4 605,76 5 109,39 

Świlcza (2) 2 532,46 3 111,06 3 845,67 4 840,57 4 834,84 5 522,55 

Tabela 3 Wydatki gmin (w złotych) na 1 mieszkańca  
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Wykres 2 Wydatki gmin na 1 mieszkańca 

Dochody własne gmin LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” można określić, jako zbliżone. Najwięcej 

dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca generuje gmina Boguchwała 2273,9 zł, a najmniej 

gmina Lubenia 1942,5 zł. Większe zróżnicowanie natomiast widać w środkach unijnych, które trafiają 

do gmin, jako współfinansowanie projektów. Najwięcej zyskuje w tym obszarze (w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca) gmina Lubenia 584,2 zł, a najmniej gmina Świlcza (199,2). Ogółem na jednego 

mieszkańca najwięcej wydaje gmina Świlcza (5510,3 zł), a najmniej gmina Lubenia (5116,5 zł), co 

wskazuje na niewielkie zróżnicowanie w tym zakresie. Gmina Boguchwała przoduje w zakresie ilości 

podmiotów gospodarki narodowej na swoim terenie (901 na 10 tysięcy mieszkańców). Gmina Lubenia 

ma tych podmiotów najmniej (595).  
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Gmina 

Wybrane dane gmin obszaru LGD w roku 2020 

Dochody własne 
budżetu gminy na 
1 mieszkańca 

Środki w budżecie 
gminy na 
finansowanie i 
współfinansowanie 
programów i 
projektów unijnych [zł] 
na 1 mieszkańca 

Wydatki ogółem 
na 1 mieszkańca 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej w 
rejestrze REGON 
na 10 tys. 
ludności 

Boguchwała (3) 2273,9 318,5 5341,0 901,0 

Lubenia (2) 1942,5 584,2 5116,5 595,0 

Świlcza (2) 2082,3 199,2 5510,3 777,0 

Tabela 4 Wybrane dane gmin obszaru LGD w roku 2020 

Przedsiębiorczość 

Przygotowana na potrzeby LSR diagnoza odnośnie przedsiębiorczości jest rozbudowana i opiera się na 

licznych i adekwatnie dobranych analizach. Stanowi ona mocne i ważne podłoże dla przedstawionych 

celów LSR. Poniżej najważniejsze punkty przedstawionej diagnozy: 

• Dla obszaru LGD charakterystycznymi problemami są wysokie bezrobocie i brak miejsc pracy. Same 

miejsca pracy są słabo opłacane lub wchodzą w obszar tak zwanej „szarej strefy”. Powoduje to 

tendencją do wyjazdów za granicę w celu poszukiwania lepszych zarobków i stabilizacji. W trudnej 

sytuacji są osoby do 34 roku życia – w szczególności kobiety.  

• Na obszarze LGD notuje się średnioroczny 8% przyrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 

Zjawisko pozostawania bez pracy i zagadnienie tzw. bezrobocia ukrytego na obszarze LGD jest 

problemem o większej skali. Nie jest to zjawisko odnotowywane w statystykach, ale ma ono 

bezpośrednie przełożenie na obniżenie standardu życia mieszkańców. 

• Analiza zależności obrazującej różnicę liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym 

radykalnie się zmniejsza. Od 2010 roku do 2014 zmniejszyła się niemal o połowę. 

• Dominującą grupę mikroprzedsiębiorstwa. Od 2008 roku ich liczba systematycznie rośnie. 

Zatrudniają one od 0 do 9 pracowników. W roku 2013 funkcjonowało na obszarze LGD „Trygon-

Rozwój i Innowacja” 2702 mikroprzedsiębiorstw i 106 małych przedsiębiorstw, które zatrudniają od 

10 do 49 pracowników. W 2008 roku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 przedsiębiorstw 

było 11 i w kolejnych 5 latach liczba ta nie zmieniała się w sposób istotny. 

W kontekście przedstawionej w LSR diagnozy warto przyjrzeć się danym, które obrazują zmiany na 

terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” po uruchomieniu programu dofinansowań. Na przestrzeni 

lat 2015-2020 we wszystkich badanych grupach w większy lub mniejszy sposób zwiększyła się liczba 

osób pracujących. O 289 osób zwiększyło się zatrudnienie w gminie Świlcza, przybyło zarówno 

pracujących kobiet, jak i mężczyzn. Podobnie, wzrost pracujących odnotowano w gminie Boguchwała 

(wzrost o 164) i tam także zarówno mężczyźni, jak i kobiety w większej ilości podjęli zatrudnienie. 

Najmniej wyraźny wzrost wykazała w tym zakresie gmina Lubenia, chociaż przybyło tam 26 pracujących 

kobiet. Najwięcej osób pracowało w 2020 roku w gminie Boguchwała – 2348 osób, a najmniej w gminie 

Lubenia – 300.  
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Gmina 

Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Boguchwała (3) 2 184 2 348 1 116 1 236 1 068 1 112 

Lubenia (2) 272 300 97 99 175 201 

Świlcza (2) 1 684 1 973 800 949 884 1 024 

Tabela 5 Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD 

Poprawie uległa również sytuacja w zakresie poziomu bezrobocia. Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym spadł we wszystkich gminach LGD „Trygon-

Rozwój i Innowacja”. Najbardziej, bo aż o 4,1 w gminie Lubenia, która w roku 2020 osiągnęła w tym 

zakresie wskaźnik 6,8. We wszystkich grupach najniższy udział osób bezrobotnych wykazuje w tym 

zestawieniu gmina Boguchwała – dla ogólnej liczby mieszkańców jest to 5,7.  

Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Boguchwała (3) 7,8 5,7 7,4 5,3 8,4 6,1 

Lubenia (2) 10,9 6,8 10,1 6,0 11,9 7,6 

Świlcza (2) 8,0 6,0 7,6 5,5 8,4 6,6 

Tabela 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 

Ważnych danych dostarcza również zestawienie podmiotów gospodarki narodowej w regionie LGD 

„Trygon-Rozwój i Innowacja”. Od roku 2015 do 2020 następował w tym zakresie sukcesywny (z 

nielicznymi wyjątkami) wzrost we wszystkich gminach tego obszaru. Największy wzrost (240,90) w 

porównaniu z 2015 rokiem, a także najwyższą ilość podmiotów w 2020 zanotowała gmina Boguchwała 

(1484,40 podmiotów g. n.). Najmniejszą ilość w tym zakresie posiada gmina Lubenia (968,90), ale ona 

również zanotowała wzrost o 24,14% (więcej o 188 podmiotów g. n.).  
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Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 1 243,50 1 272,80 1 313,70 1 360,20 1 422,50 1 484,40 

Lubenia (2) 780,50 774,00 846,70 879,60 904,30 968,90 

Świlcza (2) 1 050,60 1 052,60 1 095,70 1 145,90 1 185,80 1 270,70 

Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

 
Wykres 3 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Kolejnym wskaźnikiem o wzrostowej tendencji we wszystkich gminach jest ilość osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców). Najwięcej takich 

przedsiębiorców (na rok 2020) zarejestrowanych było w gminie Boguchwała (760), a najmniej w gminie 

Lubenia (476). Również gmina Boguchwała może pochwalić się największym wzrostem ilości osób 

zarejestrowanych, jako działalność gospodarcza – więcej o 116 osób w porównaniu z rokiem 2015. 
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 644 653 675 702 728 760,00 

Lubenia (2) 399 388 418 436,00 440,00 476,00 

Świlcza (2) 540 532 554 580 593 637 

Tabela 8 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 

 
Wykres 4 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców 
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Organizacje pozarządowe 

LSR stwierdza duży kulturotwórczy potencjał wynikający z aktywnego funkcjonowania na terenie 

obszaru 49 organizacji społecznych: stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, zespoły aktywizujące 

społeczeństwo obywatelskie. Organizacje te zajmują się kultywowaniem i odnawianiem lokalnych 

tradycji, czy zwyczajów. Ich działania zdaniem twórców LSR wpływają na krzewienie wśród 

mieszkańców oraz gości wiedzy na temat przedsiębiorczości i szeroko pojętego lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. Organizacje te korzystnie wpływają na poziom standardu życia osób korzystających z ich 

usług, czy wizerunek LGD w związku z organizowanymi imprezami charakterystycznymi dla środowiska 

lokalnego. Zasadniczym problemem tych organizacji jest niewystarczająca ilość środków finansowych 

na odtwarzanie i propagowanie dóbr kultury, czy dalszy rozwój kapitału społecznego.  

Co istotne, te lokalne organizacje, wraz z przedstawicielami innych sektorów, uczestniczyły 

w konsultacjach społecznych mających na celu stworzenie LSR. 

Grupy defaworyzowane 

 

LSR szeroko opisuje sytuację różnych grup, które szczególnie narażone są na wykluczenie społeczne 

i konieczność radzenia sobie z sytuacją ekonomiczną i społeczną. Przedstawione w LSR analizy są 

pogłębione i opracowane z dbałością o dobre rozeznanie zarówno w temacie demografii, bezrobocia, 

przedsiębiorczości, jak i migracji.  

 

Grupą określoną, jako defaworyzowaną na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” są osoby 

nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia 34 roku życia, osoby powyżej 54 roku 

życia, kobiety, osoby niepełnosprawne. Szczególnie mocno niebezpieczeństwo wykluczenia wyraża się 

wśród kobiet w wieku produkcyjnym, które często pełnią rolę matek. Analiza danych statystycznych 

pozwoliła na wyciągniecie wniosku, że im niższy jest poziom wykształcenia kobiet z obszaru LGD, tym 

mniejszy ich odsetek wraca do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. W celu przeciwstawienia 

lub złagodzenia tego trendu LSR rekomenduje edukację i aktywizację kobiet oraz poprawianie 

infrastruktury, ułatwiającej ich życie. Promowanie i rozbudzanie postaw przedsiębiorczych w tej grupie 

jest podstawą do efektów w tym zakresie.  

 

Poza kwestią dewaforyzowania kobiet w LSR dostrzega się tendencję do starzenia się społeczeństwa, 

co widać również na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.  Autorzy LSR widzą potrzebę tworzenia 

optymalnych warunków dla osób w wieku produkcyjnym, aby chciały się osiedlać na terenie LGD. 

Wyraźna jest także tendencja młodych ludzi do wyjazdu do większych ośrodków miejskich lub za 

granicę. Badania i konsultacje społeczne wskazują, że niezbędne jest tworzenie miejsc pracy, 

pobudzanie przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw społecznych, czy tworzenie infrastruktury.  

Zmiany, które nastąpiły od momentu dosyć trafnej i kompleksowej diagnozy LSR można obserwować 

na danych demograficznych. Wydaje się, że opisywany trend na przestrzeni lat 2015-2020 wciąż się 

utrzymuje, jednak udało się go częściowo zatrzymać. W gminie Lubenia populacja wzrosła jedynie 

wśród osób w wieku poprodukcyjnym, w pozostałych grupach liczba mieszkańców zmalała. Podobny 

trend obserwujemy w gminie Świlcza, chociaż tutaj zwiększyła się ilość osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W gminie Boguchwała natomiast nastąpił wzrost ludności w każdym wieku, co 

pozwala patrzeć optymistycznie na ten obszar. Warto jednak zauważyć, że nawet w tej gminie przyrost 
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osób w wieku poprodukcyjnym (+490), przewyższa łączny wzrost ludności w pozostałych grupach 

wiekowych (+474). Globalny trend związany z migracją do większych ośrodków, zmniejszona dzietność 

oraz „starzenie się” społeczeństwa jest trudny do zatrzymania. 

 

Gmina 

Ludność gmin w wieku: 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Boguchwała (3) 3 949 4 252 12 521 12 692 3 482 3 972 

Lubenia (2) 1 189 1 151 4 010 3 953 1 249 1 328 

Świlcza (2) 3 173 3 276 10 308 9 971 2 801 3 052 

Tabela 9 Ludność gmin wg wieku 

W zakresie salda migracji, to jest ono zmienne, natomiast w większości przypadków notuje się jego 

wzrost. Gminy Świlcza i Boguchwała z wahaniami, ale wychodzą dodatnio w tym obszarze patrząc rok 

do roku. Mniej optymistycznie w kontekście salda migracji prezentuje się gmina Lubenia, w której 

dostrzegalny jest zamiennie spadek lub niewielki wzrost.  

 

Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 135 186 118 155 89 

Lubenia (2) -11z 20 -12 -15 32 

Świlcza (2) 95z 67 25 159 34 

Tabela 10 Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD 

 

 

 

Ważną zmianą na przestrzeni lat 2015-2020 jest spadek liczby beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej. W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców najwyraźniejszy spadek zanotowała gmina 

Boguchwała, gdzie liczba 809 (2015 rok) spadła do poziomu 399 w 2020 roku. Znaczne spadki w tym 

zakresie zaprezentowały również pozostałe gminy, co może świadczyć o wzroście zamożności 

w regionie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.  
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Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boguchwała (3) 809 757 641 535 446 399 

Lubenia (2) 531 476 421 424 374 314 

Świlcza (2) 727 660 615 605 529 437 

Tabela 11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

 
Tabela 12 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. Ludności 
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Podsumowując zmiany w odwołaniu do defaworyzowanej grupy (kobiety) można zauważyć spadek 

ich ilości w grupie zarejestrowanych, jako bezrobotne (we wszystkich gminach), przy jednoczesnym 

wzroście ich liczby wśród osób zatrudnionych. Są to dane, które pozwalają na wniosek o zmianach 

w pożądanym kierunku. 

Turystyka 

 

W zakresie turystyki LSR zauważa na swoim terenie spory, niewykorzystany w pełni potencjał 

turystyczny. Na terenach gmin obszaru LGD znajdują się obszary chronionego krajobrazu o łączenie 

powierzchni 6309 ha (niemal 25% obszaru LGD).  Sam teren, wg danych z 2014 roku, był zalesiony 

w 19% i znajdowało się na nim wiele cennych okazów fauny i flory. Korzystna dla tego terenu jest 

również bliskość Rzeszowa oraz stosunkowo łatwy dojazd (autostrada A4 i liczne drogi transportowe), 

co może wspomóc ruch turystyczny dla osób poszukujących wypoczynku.  

Na koniec 2013 roku na obszarze było 7 turystycznych obiektów noclegowych. Dysponowały one 603 

miejscami, z których skorzystało 16867 osób. Pokazuje to, iż dużą szansą dla obszaru jest koncentracja 

na rekreacyjnej turystyce weekendowej, popołudniowej. Badania pogłębione pokazują, że turyści 

i mieszkańcy oczekują zagospodarowania ich czasu wolnego także w ramach zintegrowanych działań 

kompleksów edukacyjno-rekreacyjno-rozrywkowych. Pomimo potencjału diagnoza zawarta w LSR 

pokazuje, że ilość miejsc noclegowych i osób, które z nich korzystała zaczęła spadać. Świadczy to wg 

autorów LSR o braku właściwych działań promocyjnych i marketingowych.  

 

Dane odnoszące się do ilości miejsc noclegowych pokazują, że sytuacja w regionie utrzymuje się na 

podobnym poziomie. W latach 2016-2020 nie nastąpiły w tym zakresie na terenie LGD „Trygon-Rozwój 

i Innowacja” żadne poważne zmiany.  

 

Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat 

Nazwa gminy/rok 2016 2018 2020 

Boguchwała (3) 3 3 3 

Lubenia (2) 2 2 2 

Świlcza (2) 3 2 2 

Tabela 13 Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat 

 

Opis celów strategii 

 

W ramach LSR określono cztery cele główne z precyzującymi je celami szczegółowymi oraz 

przedsięwzięciami. 

 

Cel ogólny 1 „Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych 

podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”  
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Cel odwołuje się do potrzeb związanych ze starzeniem społeczeństwa, niewystarczającą ofertą miejsc 

pracy na lokalnym rynku, dużą migracja ludzi młodych i wykształconych do innych ośrodków w Polsce 

i za granicę. Rozwiązaniem ma by wykorzystanie atutu wynikającego z bliskości Rzeszowa przy 

jednoczesnym spokoju i urozmaiceniu krajobrazu LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Istotne jest 

wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności: nowych lokalnych przedsiębiorców oraz właścicieli 

istniejących już mikroprzedsiębiorstw – chętnych do rozwijania prowadzonej przez siebie działalności 

poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu unikalnych zasobów obszaru.  

 

Cel szczegółowy 1.1 „Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań 

innowacyjnych, proekologicznych”  

Cel szczegółowy 1.2 „Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju 

działalności gospodarczej”  

 

W ramach realizacji tych celów ważne będzie wspieranie osób, które zamierzają rozwinąć działalność 

gospodarczą co da możliwość zatrudnienia nowych pracowników, również rekrutujących się z grup 

defaworyzowanych. W ramach LSR planowane jest kompleksowe wsparcie przyszłych przedsiębiorców 

chcących dokonać samozatrudnienia. W tym zakresie możliwe będzie podnoszenie kompetencji 

przedsiębiorców -  wsparcie szkoleniowe  

 

Cel ogólny 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów 

rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych” 

 

Jednym ze strategicznych kierunków celu jest zachowanie tożsamości społeczności lokalnej.  

Zdaniem autorów LSR obszar LGD można zaliczyć do miejsc, które może pochwalić terenem oraz 

walorami krajobrazowo-turystycznymi. Aktywnie działają liczne organizacje i stowarzyszenia 

społeczne, które propagują wiedzę o historii i kulturze oraz aktywnie uczestniczą w organizacji imprez 

kulturalnych, sportowych. Istotne będzie tym samym stworzenie warunków dla zwiększenia integracji 

i rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów czy inicjowanie 

działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. 

 

Cel szczegółowy 2.1 „Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów”  

Cel szczegółowy 2.2 „Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie 

kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych” 

Cel szczegółowy 2.3 „Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw 

społecznych opartych na lokalnych zasobach” 

Cel szczegółowy 2.4 „Umożliwienie dostępu mieszkańców obszaru LGD do instytucji realizującej 

wdrażanie LSR” 

 

Realizowane cele mają pozwolić na odkrycie i utrwalenie wśród mieszkańców wiedzy na temat tradycji 

ludowych wciąż żywych na terenie LGD, pokazując i przybliżając produkty, dawne obrzędy i obyczaje. 

Podejmowane działania edukacyjne w tym zakresie mają jednocześnie promować postawy 

proekologiczne, mające wzmocnić świadomość wartości, jaką jest dbanie o region. Aktywizacja w tym 

zakresie ma uwzględnić zarówno grupy defaworyzowane, jak i dzieci. W działanie takie włączane 

powinny być organizacje pozarządowe, czy stowarzyszenia i nieformalne grupy działające na tym 

terenie. W cele te wpisuje się również kwestia organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, czy 

eventów, które z jednej strony mają za zadanie aktywizację społeczną, a z drugiej promocje regionu  

i zwiększenie ruchu turystycznego. Sukces przedsięwzięcia będzie zależeć z jednej strony od chęci 

mieszkańców, a z drugiej od dostępności i wiedzy instytucji realizujących program na terenie LGD. Stąd 
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planowana jest inwestycja w szkolenia i wiedzę pracowników LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”, a 

także działania mające na celu „bycie blisko ludzi” – w pierwszej kolejności stworzenia biura LGD 

funkcjonującego w trybie ciągłym w każdej gminie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.  

 

Cel ogólny 3 „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LGD”  

 

LSR diagnozuje, że pomimo walorów turystyka nie jest wystarczająco rozwiniętą sferą na terenie LGD 

aktywności gospodarczej mieszkańców. Z jednej stron konieczna jest wielowymiarowa promocja 

subregionu, rewitalizacja zabytków oraz poprawa infrastruktury wspierającej turystykę i rekreację.  

 

Cel szczegółowy 3.1 „Poprawa stanu infrastruktury drogowej”  

Cel szczegółowy 3.2 „Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i 

turystycznej obszaru” 

Cel szczegółowy 3.3 „Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, 

promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego 

i historycznego” 

 

Cele szczegółowe mocno i bezpośrednio wpisują się w założenia celu głównego. Poprawa stanu i ilości 

dróg ma wesprzeć możliwość mobilności oraz dostępu przez turystów i mieszkańców do istotnych 

miejsc regionu. Równolegle z tymi działaniami planowane są działania promocyjne, mające zachęcić 

do odwiedzin region LGD. Jednocześnie, żeby uatrakcyjnić region ważne będzie odnowienie 

i całościowe zadbanie o spuściznę kulturową i krajobrazową.  

 

Cel ogólny 4 „Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”  

 

Cel ten realizowany ma zostać w ramach Projektu Współpracy. Wymiana doświadczeń, zapoznanie się 

z metodami funkcjonowania samych LGD, jak i sposobów aktywizacji, promocji, czy innych działań ma 

służyć inspiracji do wdrożeń podobnych rozwiązań na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”.  

 

Cel szczegółowy 4.1 „Rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez budowanie relacji, wymianę 

doświadczeń z podmiotami zagranicznymi”  

Cel szczegółowy 4.2 „Wymiana dobrych praktyk poprzez współpracę na zasadach dialogu 

międzyregionalnego” 

 

Głównym adresatem projektu mają być działający na obszarze LGD przedstawiciele sektora 

gospodarczego (w tym osoby z grup defaworyzowanych, które uzyskały dofinansowanie na 

podejmowanie działalności gospodarczej). Współpraca międzynarodowa zwiększa możliwości 

wymiany biznesowej dla przedsiębiorców i poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie.  

Lepsze zrozumienie własnego regionu i kontakty międzyregionalne mogą przyczynić się do tego, że 

lokalne podmioty będą bardziej skłonne do jego reprezentowania i staną się tym sposobem jego 

„ambasadorami”. Drugi projekt realizowany będzie we współpracy co najmniej 2 LGD i skierowany jest 

do mieszkańców obszaru, w tym: osób z grup defaworyzowanych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców, lokalnych liderów, rodzin rolniczych, osób starszych, KGW, OSP, itp. 

 

Przedstawione w LSR cele i przedsięwzięcia dosyć spójnie łączą się z diagnozowanymi na terenie LGD 

„Trygon-Rozwój i Innowacja” problemami, wyzwaniami, a także prezentowanym potencjałem. 
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Uzyskane dane, przedstawione wcześniej w formie statystycznej, wskazują, że podjęte działania mogły 

mieć wpływ na odnotowane, w większości korzystne, zmiany. 

 

5.2. Realizacja celów strategii 
 

Dla porządku poniżej przedstawiono główne cele, które zawarte zostały w LSR: 

 

Cel ogólny 1 „Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych 

podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”  

 

Cel ogólny 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów 

rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych” 

 

Cel ogólny 3 „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LGD”  

 

Cel ogólny 4 „Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”  

 

Na przestrzeni lat 2015-2020 roku zmieniały się przepisy, jak również LGD miało okazję usłyszeć 

i odnosić się do uwag wnioskodawców. Wpłynęło to na zmiany, które miały miejsce w samej LSR. 

Komentujący zmiany i uwagi pracownicy LSR wskazują, że głównym powodem zmian były nowe 

przepisy prawa, błędy (w tym pisarskie), jak również konieczność dostosowywania LSR do bieżącej 

sytuacji.  

Poniższa tabela wskazuje na to, że zmiany proceduralne, nowe wytyczne prawa, jak również 

standardowe błędy pisarskie stanowiły zdecydowany trzon wymuszonych zmian w LSR oraz w innych 

dokumentach służących realizacji LSR tj. procedurach wyboru operacji i procedurach grantowych 
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l.p. Data wprowadzenia zmiany 
(dotyczy daty podjęcia uchwały 
Walnego Zebrania Członków lub 
Zarządu ws. aktualizacji/zmian) 

Zakres zmian 

1 16.06.2016 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – aktualizacja rozdziału 
1 – Charakterystyka LSG, Rozdziału 5 – Cele i wskaźniki, rozdziału 7- Plan Działania, rozdziału 8 – Budżet LSR, 
usuniecie błędów pisarskich. 
Zmiany w: 
1.  Rozdział 1 „Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 
podrozdział 3 ppkt 3.2 „Reprezentatywność LGD”; po ponownej analizie dokonano aktualizacji w następującym 
zakresie: 
 - sektor publiczny stanowi 14 członków (17,95%) 
- dziewięciu członków reprezentuje  mieszkańców (11,95) 
- sektor społeczny liczy 37 członków (47,43%) 
- kobiety stanowią 35%, mężczyźni 65% członków i osób reprezentujących członków 
2. Rozdział 5 „Cele i wskaźniki”, podrozdział 3 „Cele i komplementarność w SLR”.  
W związku z koniecznością dostosowania strategii do wysokości przyznanego wsparcia na wdrażanie operacji 
dokonano usunięcia celu szczegółowego 1.3 „Tworzenie warunków do współpracy między podmiotami poprzez 
rozwój rynku zbytu produktów i usług lokalnych”, oraz przedsięwzięcia III „Wsparcie podmiotów 
współpracujących na rzecz rozwoju lokalnego ryku”  
3. W celu szczegółowym 4.2 „Wymiana Praktyk poprzez współpracę na zasadach dialogu międzyregionalnego” 
dokonano następującej zmiany: „Projekt realizowany będzie we współpracy co najmniej 2 LGD, wcześniejszy 
zapis „5 LGD” powstał na skutek błędu pisarskiego.  
4. Rozdział 5 „cele i wskaźniki” podrozdział 4 „Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz 
przedsięwzięć” W związku z usunięciem celu szczegółowego 1.3 założono utworzenie i utrzymanie 39 miejsc 
pracy z pierwotnie zaplanowanych 40. 
Cel 3 zakłada budowę lub przebudowę 6,73 kilometrów dróg. Zmniejszono wskaźnik z pierwotnie zakładanej 
budowy lub przebudowy 8,3 km dróg. 
5. Rozdział 5 „Cele i wskaźniki”, podrozdział 5 „Sposób prezentacji celów i wskaźników w treści SRL” – 
wprowadzono zmiany w matrycy logicznej dla celu ogólnego 1 poprzez wykreślenie celu szczegółowego 1.3 oraz 
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przedsięwzięcia 1.1.3. Wprowadzono zmiany w matrycy logicznej dla celu ogólnego 3 polegające na zmianie 
wartości wskaźnika dla przedsięwzięcia 3.3.1 z zaplanowanej budowy lub przebudowy 8,3 km dróg do 6,73 km 
dróg.  
6. Rozdział 6 „Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposobu ustanawiania kryteriów wyboru” podrozdział 3 
„Zakres procedur”. Zgodnie z uchwałą nr 18/2016 z 28.04.2016r. w punkcie 1 oraz 2 dodano zapis o stosowaniu 
tych samych kryteriów w całym procesie wyboru operacji w ramach danego naboru. 
7. Rozdział 7 „Plan działania” – zredukowano liczbę naborów z zaplanowanych 17 do 14 ora dostosowano 
wysokość wsparcia do wysokości przyznanych środków z zaplanowanych 6 000 000,00 PLN do 5 400 000,00 PN., 
w następującym zakresie: 
- Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalności gospodarczą z zaplanowanych 300 
000,00 PLN  zmniejszono do 0,00 PLN 
- Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych z zaplanowanych 2 200 000,00 PLN 
zmniejszono do 1 900 000,00 PLN. 
8. Rozdział 8 „Budżet SRL” zmniejszono i dostosowano budżet do wysokości przyznanych środków 
- budżet – 7 570 000,00 PLN zmniejszono do 6 813 000,00 PLN 
- cel ogólny 1 – zaplanowany na kwotę 3 000 000,00 PLN zmniejszono do kwoty 2 700 000,00 PLN 
- cel ogólny 2 – przewidziana w ramach kosztów bieżących i aktywizacji kwotę 1 450 000,00 PLN zmniejszono do 
kwoty 1 305 000,00 PLN 
- cel ogólny 3  - zaplanowany na kwotę 2 475 000,00 PLN zmniejszono do kwoty 2 175 000,00 PLN 
- cel ogólny 4 – zaplanowany na kwotę 120 000,00 PLN zmniejszono do kwoty 108 000,00 PLN. 
9. Załącznik nr 3 – Plan działania do Strategii Rozwoju Lokalnego – dostosowano plan działania do wysokości 
przyznanych środków.  
10. Załącznik nr 4 Budżet SRL do Strategii Rozwoju Lokalnego. Dostosowano budżet SRL do wysokości 
przyznanych środków.  

2 16.06.2016  Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – zmiany wymagane uchwałą nr 
18/2016 komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz usunięcie błędów 
pisarskich w związku ze zmianami w LSR. 

3 16.06.2016 Zmiany w zasadach ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów  - 
zmiany wymagane uchwałą nr 18/2016 komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność oraz usunięcie błędów pisarskich w związku ze zmianami w LSR. 
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 17.10.2016 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – Zmiany wynikające z treści 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. (Dz.U. poz. 1390) zmieniającego 
rozporządzeni Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 z dnia 24 września 2015r. (Dz. U. poz. 1570) oraz uwzględniającą zmiany wynikające z wytycznych 
wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
„LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016r.  
Poprawa błędów pisarskich, dostosowanie zapisów  do wytycznych, aktualizacja przepisów prawa w procedurze 
oraz załącznikach do procedury 

 17.05.2017 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – poprawa błędów 
pisarskich: 
- we wszystkich miejscach w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz 
jej załącznikach skrót SRL zastąpiono skrótem LSR 
- w rozdziale 5 „Cele i wskaźniki” podrozdział 3 – cel szczegółowy 2.4 zdanie „Umożliwienie mieszkańcom obszaru 
LGD dostępu do instytucji realizującej wdrażanie SRL kierowanego przez społeczność” zastąpiono zdaniem 
„Umożliwienie dostępu mieszkańcom obszaru LGD do instytucji realizującej wdrażanie LSR” 
- w załączniku nr 1 – Procedura aktualizacji LSR – we wszystkich miejscach wyraz „Strategia Rozwoju Lokalnego” 
zastępuje się wyrazami „Lokalna Strategia Rozwoju”   
- w załączniku nr 2 – Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego – we 
wszystkich miejscach wyrazy „Strategia Rozwoju Lokalnego” zastępuje się wyrazami „Lokalna Strategia Rozwoju” 
- Załącznik nr 3 – Plan działania – dokonano poprawy błędu pisarskiego w celu szczegółowym 2.3, niewłaściwie 
podano procentowy wzrost realizacji wskaźnika na lata 2016-2018 w ramach realizacji LSR, gdzie wskazano, że 
wskaźnik produktu – 5 imprez zostanie zrealizowany w 100%. Z uwagi na to, że założono realizację tego 
wskaźnika wartością procentowego wzrostu realizacji tego wskaźnika w ramach realizacji kamienia milowego 
2016-2018 powinno być 50%. Dokonano również poprawy błędu pisarskiego w kolumnie Razem gdzie lata „2016-
2013” poprawiono na lata „2016-2023”.   
 

 17.05.2017  Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
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społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – aktualizacja zapisów procedury. 
Zmiany procedury podyktowane były koniecznością usprawnienia prac Rady LGD, proponowane zmiany miały 
na celu uporządkowanie i ujednolicenie trybu oceny operacji składanych do LGD w ramach ogłaszanych 
naborów.  

 23.11.2017 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów - poprawa błędów pisarskich, 
dostosowanie zapisów  do wytycznych, aktualizacja przepisów prawa w procedurze oraz załącznikach do 
procedury, aktualizacja celów szczegółowych LSR, aktualizacja karty oceny wstępnej, kart oceny wg. Lokalnych 
kryteriów wyboru. 
Zmiany wynikające ze zmiany przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r., o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. poz. 378 i z 2017r. poz.5) (ustawa RLKS) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 
2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) oraz uwzględniająca zmiany wskazane w wytycznych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 
lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 14.12.2017 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – zmiana sposobu 
osiągnięcia wskaźników w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 oraz 3.3.3. 
Zmiany wprowadzone na skutek uwag zgłoszonych przez lokalną społeczność do realizowanej przez LGD lokalnej 
strategii rozwoju i w konsekwencji przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji społecznych. 
Dokonane zmiany polegały na zmianie sposobu osiągnięcia wskaźników w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 
Realizacja warsztatów kompetencyjnych oraz przedsięwzięcia 3.3.3 Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego poprzez przeniesienie ich realizacji do projektu grantowego. W związku z czym 
dokonano zmian w tym zakresie w opisie przedsięwzięć (rozdział 5 „cele i wskaźniki” podrozdział 3 „Cele i 
komplementarność LSR”) i matrycy logicznej dla celu ogólnego 2 i celu ogólnego 3 oraz załączniku nr 3 – plan 
działania.  
Zmiana treści załącznika nr 1 – Procedura aktualizacji LSR (sposób postępowania ust.4) gdzie określono na nowo 
proces aktualizacji LSR, który po zmianie przedstawia się w sposób następujący:  
„Proces aktualizacji odbywa się w sposób następujący tj. Zarząd, we współpracy z Biurem LGD, organizuje proces 
aktualizacji LSR i da jak najpełniejszego jej wdrożenia dokonuje dookreślenia zakresu i brzmienia proponowanych 
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zmian oraz określa metody angażowania społeczności lokalnej w proces aktualizacji strategii, m.in. przez 
zamieszczenie na stronach internetowych LGD oraz wszystkich gmin będących jej członkami, proponowanych 
zmian w zapisach LSR wraz z uzasadnieniem i określeniem terminu na zgłaszanie uwag i propozycji. Po 
zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracowuje końcową wersję propozycji zmian w LSR. 
Zaproponowane zmiany wymagają każdorazowo aprobaty WZC oraz zgody Samorządu Województwa i 
akceptacji proponowanych zmian”. 
W rozdziale 5 „cele i wskaźniki” podrozdział 3 „Cele i komplementarność  w LSR” – Przedsięwzięcie  
„Kultywowanie lokalnych tradycji” dokonało wykreślenie wyrazów „grupy nieformalne”, które były wskazane 
jako jedna z grup docelowych do których skierowana była realizacja przedsięwzięcia. Analogicznej poprawki 
dokonano w matrycy logicznej do celu ogólnego 2. Powyższa korekta podyktowana została tym, że grupa 
nieformalna zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 23014-2020, nie może być podmiotem składającym wniosek w trybie konkursowym.  

 19.04.2018 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – poprawa błędu 
pisarskiego w matrycy logicznej dla celu ogólnego 4. 
W matrycy logicznej celu ogólnego 4 „Wzmocnienie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i 
międzynarodowej, celu szczegółowego 4.2 Wymiana dobrych praktyk poprzez współpracę na zasadach dialogu 
międzyregionalnego dokonano poprawy błędu pisarskiego w nazwie wskaźnika produktu dotyczącego 
przedsięwzięcia 4.4.2 „Organizacja krajowych płaszczyzn współpracy” z „liczby przygotowanych projektów 
współpracy” na „liczba zrealizowanych projektów współpracy”. 

 19.04.2018 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – zmiana zapisu dotyczącego 
aktualizacji kryteriów w  załączniku nr 9 do procedury wyboru i oceny operacji.  
Zmiana dotyczyła załącznika nr 9 „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji” ww. procedury 
wyboru i oceny operacji. Dotychczasowy zapis powyższego załącznika (sposób postępowania / pkt 3) w 
brzmieniu: 
„3 Proces zmiany kryteriów wyboru odbywa się na zasadach podobnych do ich opracowania, tj. obejmuje 
ponowną diagnozę obszaru, aktualizacje analizy SWOT, przeprowadzenie konsultacji proponowanych zmian oraz 
wymaga każdorazowo zgody Samorządu Województwa oraz akceptacji wprowadzonych zmian” 
Został zastąpiony zapisem w brzmieniu: 
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„3. Proces aktualizacji odbywa się w sposób  następujący tj. Zarząd, we współpracy z Biurem LGD, organizuje 
proces zmian kryteriów wyboru i dla jak najpełniejszego jej wdrożenia dokonuje dookreślenia zakresu i brzmienia 
proponowanych zmian oraz określa metody angażowania społeczności lokalnej w proces zmian lub aktualizacji 
kryteriów wyboru, m.in. przez zamieszczanie na stronach internetowych LGD oraz wszystkich gmin będących jej 
członkami, proponowanych zmian kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem określeniem terminu na zgłaszanie 
uwag i propozycji. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracowuje końcową wersję propozycji zmian 
kryteriów. Zaproponowane zmiany wymagają każdorazowo aprobaty WZC oraz zgody  Samorządu Województwa 
i akceptacji proponowanych zmian”.  
Zmiany zapisu aktualizacji i zmiany kryteriów wyboru podyktowane były koniecznością usystematyzowania i 
ujednolicenia dokumentów służących realizacji strategii w związku ze zmianami odnoszącymi się do aktualizacji 
LSR wprowadzonymi przez WZC uchwałą nr 6/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie przyjęcia zmian Strategii 
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. 

 25.05.2018 Zmiany w zasadach ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów  -  
zmiany wprowadzone na skutek obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w 
zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany 
dotyczące przeniesienia realizacji przedsięwzięcia 2.2.2 „Realizacja warsztatów kompetencyjnych” oraz 
przedsięwzięcia 3.3.3 „Realizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego” z trybu konkursowego do 
projektu grantowego. 

 25.05.2018 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – aktualizacja karty oceny operacji wg 
lokalnych kryteriów wyboru – Rozwijanie działalności gospodarczej oraz usunięcie błędów pisarskich w 
procedurze.  
Zmiana kryterium uzasadniającego w załączniku nr 4 do Procedury wybory i oceny: Zapis „Operacja przyczynia 

się do powstania co najmniej 1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100 000,00 zł w ramach dotychczas 

prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR: - 1 miejsce pracy – 10 pkt, 2 miejsca pracy – 15 

pkt, 3 miejsca pracy – 20 pkt, nie – 0 pkt” zastąpiono zapisem „ Operacja przyczynia się do powstania co najmniej 

1 miejsca pracy w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR Tak – 20 
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pkt, Nie- 0 pkt”. Analogiczne zmiany wprowadzono w załączniku nr 9 do procedury wyboru i oceny operacji 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. 

 9.04.2019 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów - zmiany wynikające z obowiązywania 
ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dodatkowo 
dodanie załącznika „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego 
kryterium”. Aktualizacja przepisów prawa, uwzględnienie zapisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, aktualizacja załączników procedury. 
Zmiany w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.09.2018r., uwagami mieszkańców 
obszaru LGD, wnioskiem Rady LGD, ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności a także  związku z pismem Zarządu Województwa w sprawie rekomendacji z 
czynności kontrolnych, w następującym zakresie: 
1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2014-2020 wraz ze wzorami stosowanych dokumentów, 

- wprowadzone zmiany wynikały z obowiązywania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,  

o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dodatkowo do procedury dodano 

nowy załącznik „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego 

kryterium” w którym, przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób oceny poszczególnych kryteriów zgodnie 

z wymogiem wynikającym z wytycznych MRiRW nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego 

wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- dodatkowo uwzględniono w procedurze zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

obowiązującym od 25.05.2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

- pozostałe zmiany procedury mają charakter poprawy błędów pisarskich. 

 

2. Załącznik nr 2 do procedury „Karta oceny wstępnej operacji”, 
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- w części A Ocena zgodności z kryteriami formalnymi w punkcie 6 Operacja spełnia dodatkowe warunki 

udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru dodano kolumnę „N.D.” Dodanie kolumny nie dotyczy 

ujednolica część A karty oceny operacji z jej częścią C tj. Oceną zgodności operacji z PROW 2014-2020. 

Dodanie kolumny N.D. jest konieczne w sytuacji gdy jeden z dodatkowych warunków udzielenia wsparcia 

może nie dotyczyć danego wnioskodawcy. Brak tej kolumny powoduje bezwzględność spełnienia wszystkich 

dodatkowych warunków udzielenia wsparcia co nie zawsze musi mieć miejsce, 

- w części D Ocena wstępna wniosku o przyznanie pomocy w wierszu 4 uzasadnienie  

w przypadku oceny negatywnej skreślono wyrazy „w przypadku oceny negatywnej” Dotychczasowy zapis 

ograniczał możliwość odniesienia się do innych uwarunkowań wpływających na ocenę pozytywną wniosku, 

- w odnośnikach do przytoczonych podstaw prawnych zastąpiono przytoczoną ustawę  

o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo Przedsiębiorców, które obowiązuje od dnia 30 

kwietnia 2018r. 

 

3. Załącznik nr 3 „Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – podejmowanie działalności 

gospodarczej (premia)” 

- dokonano zmiany treści kryterium 4 dotyczącego oceny innowacyjności. Zmiana uwzględnia zalecenia z 

czynności pokontrolnych przekazanych do LGD pismem Zarządu Województwa znak sprawy UM09-6933-

UM0910010/15 (OW-VII.433.11.1.10.2015) z dnia 30 stycznia 2019r., a także, opinię wynikającą z 

uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Rzeszowie z dnia 11.09.2018r.. 

Dodatkowo Rada LGD biorąc pod uwagę liczne protesty wnioskodawców dotyczące sposobu  oceny 

niniejszego kryterium zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w 

drodze uchwały nr 7/115/2018 z dnia 28,12.2018r. wystąpiła  

z wnioskiem o dokonanie zmiany treści niniejszego kryterium celem jego doprecyzowania. 

- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 
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4. Załącznik nr 4 „Karta  oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – rozwijanie działalności gospodarczej”, 

- dokonano zmiany w treści kryterium 1 dotyczącego utworzenia w ramach operacji miejsc pracy. Rada LGD 

biorąc pod uwagę wskazania mieszkańców obszaru LGD dotyczące treści niniejszego kryterium zgodnie z 

zapisami procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w drodze uchwały nr 7/116/2018 z dnia 

28,12.2018r. wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmiany treści niniejszego kryterium. Zdaniem mieszkańców 

dotychczasowa treść kryterium odzwierciedla jedynie minimalne wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa gdzie każdy z wnioskodawców  

w zależności od wnioskowanej kwoty musi na każde 100 000,00 zł dotacji utworzyć co najmniej jedno 

miejsce pracy. Zdaniem mieszkańców kryterium powinno premiować takie operacje w ramach których, 

wnioskodawcy stworzą dodatkowe miejsca pracy ponad minimum wynikające z przepisów prawa 

(rozporządzenia LSR), co z kolei może w efekcie przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia na obszarze LGD. 

Doprecyzowano wyrażenia użyte w kolumnie punktacja oraz dodatkowo w karcie oceny operacji w wierszu 

opisującym maksymalną i minimalną punktację doprecyzowano informację dotyczącą kryterium 

premiującego w odniesieniu do proponowanych zmian w kryterium nr 1.  

- dokonano zmiany w treści kryterium nr 4 dotyczącego innowacyjności która polega na jego ujednoliceniu 

z zakresem zmian jakie proponuje się w kryterium nr 4 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 

co jednocześnie wpłynie na uniknięcie rozbieżności co do ich interpretacji oraz oceny. Na konieczność 

zmiany mniejszego kryterium wskazali również uczestnicy warsztatu refleksyjnego, który odbył się 

22.02.2019r. Dodatkowo doprecyzowano wyrażenia użyte w kolumnie punktacja. 

- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

5. Załącznik nr 5 „Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - zachowanie dziedzictwa lokalnego” 
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- wprowadzone zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

6. Załącznik nr 6 „Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - wzmocnienie kapitału społecznego, w 

tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” 

- dokonano zmiany treści kryterium nr 4 dotyczącym innowacyjności. Zdaniem mieszkańców obszaru LGD 

oraz uczestników warsztatu refleksyjnego, który odbył się 22.02.2019r., wykazanie w ramach projektów 

innowacyjności szkoleń na poziomie obszaru LGD województwa czy też kraju jest niemożliwe przez 

wnioskodawców do udowodnienia, zaś kryterium w takiej formie jest kryterium nie możliwym do spełnienia 

Dokonano uproszczenia kryterium. Zgodnie z jego nową treścią ocena innowacyjności projektu będzie 

polegała na zasadzie stwierdzenia jego występowania lub jej braku, 

- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

7. Załącznik nr 7 „Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – promowanie obszaru objętego LSR, w 

tym produktów lub usług lokalnych” 

- wprowadzone zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 
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8. Załącznik nr 8 „Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – budowa  

i przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych” 

- wprowadzone zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków oraz poprawiono błędy pisarskie. Proponowane 

zmiany nie mają wpływu na sens ich brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu 

dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

9. Dokonano zmiany oznaczeń załączników nr 9,10,11,12 kolejno na 10, 11, 12, 13  

w związku z wprowadzeniem nowego załącznika nr 9 „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad 

przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium” 

- Wprowadzenia dodatkowego załącznika w ramach którego przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób 

oceny poszczególnych kryteriów podyktowane jest wymogiem wynikających z wytycznych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne 

grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 

2014-2020. 

 

10. Załącznik nr 10 „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji”  

- dokonano poprawy błędu pisarskiego oraz wprowadzono w załączniku nr 1 do procedury ustalania lub 

zmiany kryteriów wyboru operacji „Formularz kryteriów wyboru” zmiany polegająca na usunięciu 

rozbieżności pomiędzy kartami oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (załączniki nr 3, 4, 5 ,6, 7, 8)  a 

procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. Nowa treść załącznika uwzględnia również 

proponowane poprawki w ww. kartach oceny. Zmiany wprowadzono celem usunięcia rozbieżności pomiędzy 

poszczególnymi załącznikami procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów. 



   
 

34 
 

11. Dodatkowo całościowo w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosowanych dokumentów oraz jej 

załącznikach dokonano aktualizacji przytoczonych źródeł aktów prawnych celem zachowania zasad 

cytowania norm prawnych. 

 9.04.2019 Zmiany w zasadach ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów  - 
zmiany wynikające z obowiązywania ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej społeczności. Dodatkowo dodanie załącznika „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad 
przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium”. Doprecyzowanie zapisów dotyczących 
wyprzedzającego finansowania przez grantobiorców, aktualizacja załączników do procedury. Aktualizacja 
przepisów prawa.  
 
Zmiany zostały wprowadzone w związku z uwagami mieszkańców obszaru LGD oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 
r., o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w następującym zakresie: 

1. Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów, 

- wprowadzone zmiany wynikają z obowiązywania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,  

o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dodatkowo do procedury dodano 

nowy załącznik „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego 

kryterium” w którym, przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób oceny poszczególnych kryteriów zgodnie 

z wymogiem wynikającym z wytycznych MRiRW nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego 

wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- doprecyzowano zapisy dotyczące uzyskania wyprzedzającego finansowania przez grantobiorców oraz 

wprowadzono nowy § 2a „Wezwanie do złożenia wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny wniosków 

i wyboru projektów. Wprowadzenie ww. paragrafu umożliwi LGD prawidłowe przygotowanie wniosku o 

powierzenie grantu,  

- doprecyzowano oraz poszerzono katalog sposobów przekazania grantobiorcom informacji o wynikach 

oceny dokonanej przez Radę LGD, 
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- doprecyzowano zapisy dotyczące zasad odstąpienia przez LGD od konkursu na wybór projektu grantowego, 

- doprecyzowano zapisy dotyczące stron podpisujących umowę na realizację projektu grantowego wraz 

zapisami  dotyczącymi zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  

- pozostałe zmiany procedury mają charakter poprawy błędów pisarskich. 

 

2. Załącznik nr 2 do zasad „Karta oceny wstępnej grantu”, 

 

- w części E karty oceny wstępnej grantu w wierszu 6 Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

NIE dokonano skreślenia wyrazów „w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE” pozostawia się tylko wyraz 

„Uzasadnienie” Dotychczasowy zapis ograniczał możliwość odniesienia się do innych uwarunkowań 

wpływających na ocenę pozytywną wniosku, 

 

3. Załącznik nr 3 „Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru – promowanie obszaru objętego LSR, 

w tym produktów lub usług lokalnych” 

- w związku z tym że, zasady powierzenie grantów nie przewidują podziału kryteriów na kryteria 

uzasadniające realizacje operacji oraz pozostałe kryteria operacji zastąpiono powyższy podział kryteriami 

wyboru operacji.  

- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

4. Załącznik nr 4 „Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru – zachowanie dziedzictwa lokalnego” 

- w związku z tym że, zasady powierzenie grantów nie przewidują podziału kryteriów na kryteria 

uzasadniające realizacje operacji oraz pozostałe kryteria operacji zastąpiono powyższy podział kryteriami 

wyboru operacji. Dodatkowo w związku z tym że procedura grantowa nie przewiduje kryteriów premiujących 

w wierszu opisującym maksymalną i minimalną punktację dokonano wykreślenia kryterium premiującego, 
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- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

5. Załącznik nr 5 „Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru - wzmocnienie kapitału społecznego, 

w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” 

- dokonano zmiany treści kryterium nr 4 dotyczącym innowacyjności. Zdaniem mieszkańców obszaru LGD 

oraz uczestników warsztatu refleksyjnego, który odbył się 22.02.2019r., wykazanie w ramach projektów 

grantowych innowacyjności szkoleń na poziomie obszaru LGD województwa czy też kraju jest niemożliwe 

przez wnioskodawców do udowodnienia, zaś kryterium w takiej formie jest kryterium nie możliwym do 

spełnienia Dokonano uproszczenia kryterium. Zgodnie z jego nową treścią ocena innowacyjności projektu 

będzie polegała na zasadzie stwierdzenia jego występowania lub jej braku, 

- w związku z tym że, zasady powierzenie grantów nie przewidują podziału kryteriów na kryteria 

uzasadniające realizacje operacji oraz pozostałe kryteria operacji zastąpiono powyższy podział kryteriami 

wyboru operacji. Dodatkowo w związku z tym że procedura grantowa nie przewiduje kryteriów premiujących 

w wierszu opisującym maksymalną i minimalną punktację dokonano wykreślenia kryterium premiującego, 

- pozostałe zmiany w karcie oceny operacji mają charakter zmian technicznych, które polegają na 

doprecyzowaniu oraz prawidłowym sformułowaniu wyrażeń użytych w kolumnie punktacja odnoszących się 

do poszczególnych kryteriów. Dodatkowo w treści kryteriów doprecyzowano okoliczności kiedy 

wnioskodawca za dane kryterium otrzymuje 0 punków. Proponowane zmiany nie mają wpływu na sens ich 

brzmienia oraz nie zmieniają minimalnego i maksymalnego zakresu dotychczas obowiązującej punktacji. 

 

6. Załącznik nr 6 „Wniosek o powierzenie grantu” 
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- w związku z obowiązującą od 30.04.2018 r. ustawą Prawo Przedsiębiorców - w ust. 12 Oświadczenia i 

zobowiązania grantobiorcy pkt a ppkt b wyrazy „ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” zastąpiono 

wyrazami „ustawy Prawo Przedsiębiorców” 

- załącznik nr 15 do wniosku o powierzenie grantu „Oświadczenie o niewykonywaniu działalności 

gospodarczej” wprowadzono ww. analogiczną zmianę zapisu odnoszącego się do nie wykonywania 

działalności gospodarczej wynikającą z obowiązywania ustawy Prawo Przedsiębiorców 

 

7. Załącznik nr 7 „Umowa o powierzenie grantu” 

- w § 1 „Określenia i skróty” celem usunięcia błędu pisarskiego dokonano scalenia ustępu oznaczonego literą 

„f” oraz „g” w ustęp „f” co jednocześnie wpłynęło na zmianę numeracji kolejnych ustępów wskazanego 

paragrafu. 

 

8. Załącznik nr 8 „Wniosek o rozliczenie grantu” 

- w związku z obowiązującą od 30.04.2018 r. ustawą Prawo Przedsiębiorców - w ust. 7 Oświadczenia i 

zobowiązania grantobiorcy pkt 7.1 ppkt b wyrazy „ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” 

zastąpiono wyrazami „ustawy Prawo Przedsiębiorców” 

 

9. Załącznik nr 9 „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji”  

- w części sposób postępowania doprecyzowano zapisy ust. 3 poprzez usunięcie błędów pisarskich i 

wprowadzenie w ich miejsce wyrażeń odnoszących się do kryteriów wyboru  

a nie aktualizacji LSR, która w tej sytuacji nie ma miejsca. Dotychczasowe błędne sformułowania były 

wynikiem odniesienia się do sposobu aktualizacji strategii czego celem było zachowanie takiej samej 

metodyki aktualizacji w odniesieniu do wszystkich strategicznych dokumentów stowarzyszenia.  

- w załączniku nr 1 do procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji „Formularz kryteriów 

wyboru” wprowadzono zmiany polegająca na usunięciu rozbieżności pomiędzy kartami oceny grantów wg 

lokalnych kryteriów wyboru (załączniki nr 3, 4, 5)  a niniejszą procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

wyboru operacji. Nowa treść załącznika uwzględnia również proponowane poprawki w ww. kartach oceny 

grantów.  
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10. Załącznik nr 12 „Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego 

kryterium” 

 

- Wprowadzenia dodatkowego załącznika w ramach którego przedstawia się szczegółowy opis oraz sposób 

oceny poszczególnych kryteriów podyktowane jest wymogiem wynikających z wytycznych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne 

grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 

2014-2020. 

 

11. Dodatkowo całościowo w zasadach ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o 

powierzenie grantów oraz jej załącznikach dokonano aktualizacji przytoczonych źródeł aktów prawnych 

celem zachowania zasad cytowania norm prawnych. 

 9.01.2020 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – Aktualizacja matrycy 
logicznej dla przedsięwzięcia 2.2.3 – doprecyzowane wskaźnika produktu.   
Zmiany w matrycy logicznej celu ogólnego 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych 
walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych” celu szczegółowego 2.3 „Pobudzenie aktywności 
mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach” 
dokonano poprawy oczywistej omyłki redaktorskiej w nazwie wskaźnika produktu dotyczącego przedsięwzięcia 
2.2.3 „Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu” z „liczby podmiotów, które otrzymały 
wsparcie” na „liczba zorganizowanych imprez”. Celem usystematyzowania wprowadzonej zmiany w kolumnie 
wartość końcowa 2023 rok wyrażenie „10 podmiotów” zastąpiono wyrażeniem „10 imprez”. Jednocześnie w 
ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zapisami wytycznych 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 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.08.2017 dokonano zmiany jednostki miary z 
„liczba podmiotów, spotkań informacyjno promocyjnych” na „sztuka”. 
W związku z powyższą zmianą dokonano poprawy powyższej omyłki redaktorskiej załącznika nr 3 do strategii 
„Plan działania” gdzie w przedmiotowym przedsięwzięciu wskaźnik produktu został określony jako „impreza”,  
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co z kolei jest zgodne z jego opisem zawartym w rozdziale 5 SR „Cele i wskaźniki” pkt. 3 „Cele i komplementarność 
w LSR”. W części przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS a także wskazanie sposoby ich realizacji wraz z 
uzasadnieniem” wyżej przytoczonego rozdziału w szczegółowym opisie Przedsięwzięcia V „Organizacja  
innowacyjnych form spędzania wolnego czasu” (strona 44) jednoznacznie wskazano, że „[…] operacje w ramach  
tego przedsięwzięcia będą polegały w dużej mierze na organizacji imprez integrujących lokalne społeczności. 
Preferowane będą operacje związane z organizacją imprez dotyczących innowacyjnych inicjatyw społecznych 
opartych na lokalnych zasobach” „[…] Organizowane będą nowe imprezy jakich do tej pory na terenie LSR nie 
było” 
 

 28.05.2020 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – Aktualizacja matrycy 
w związku ze zmianą budżetu i wskaźników. Zmiany w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 31 grudnia 2019r.  
Zmiany wprowadzone w związku ze spełnieniem przez LGD warunków określonych w piśmie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2019r. tj. podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie 
realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność określonych w par. 4 
ust. 1 pkt.1 umowy ramowej na kwotę 135 000,00 euro co przy kursie 4zł/eur stanowi 540 000,00 zł.  
Dodatkowe środki zostały przeznaczone na:  
- podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie 1.1.2 (Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności gospodarczej) – 300 000,00 zł (5 premii po 60 000,00 zł) co spowodowało zwiększenie 
wskaźnika produktu 1.1.2 (Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej) z 30 
podmiotów na 35 podmiotów oraz wskaźnika rezultatu 1.2 (Liczba utworzonych miejsc pracy) z 30 miejsc pracy 
na 35 miejsc pracy.  
- Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych – przedsięwzięcie 3.3.1 (Rozwój 
infrastruktury drogowej) – 180 000,00 zł, co spowodowało zwiększenie wskaźnika produktu z 6 operacji do 7 
operacji i liczby kilometrów dróg z 6,73 km do 6,83 km oraz wskaźnika rezultatu 3.1 (Liczba osób korzystających 
z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego) z 1000 
osób do 1100 osób.  
- Zachowania dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie 3.3.3 (Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i 
krajobrazowego) – 60 000,00 zł., co spowodowało zwiększenie wskaźnika produktu z 4 obiektów do 5 obiektów 
oraz wskaźnika rezultatu 3.3 (Wzrost liczby osób korzystających  obiektów infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej) z 6620 osób do 6655 osób.  
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 25.02.2021 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – aktualizacja planu 
działania przeliczonego w walucie Euro oraz przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami. Zmiany w 
związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2020r.  
Zmiany wprowadzone w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2020r. 
dotyczącego zasad „wykorzystania różnicy kursowej, tj. możliwości przeprowadzenia w strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zmian, które pozwoliły wykorzystać dostępne dla lokalnej grupy 
działania sumę środków wynikającą z różnicy kursowej. Wprowadzone zmiany miały na celu aktualizacje planu 
działania przeliczonego w walucie Euro oraz uwzględniały przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami. 
Dodatkowo opierając się na złożonych przez beneficjentów ankietach monitorujących ze zrealizowanych przez 
nich operacji dokonano korekty części wskaźników.  
LGD dokonała zmian w Planie działania i dokonała przesunięcia powstałych oszczędności z różnicy kursowej 
wynikającej z zakończonych wypłaconych w 100% naborów wniosków. Przesunięte oszczędności w kwocie 
119 242,92 Eur przypisano do przedsięwzięcia 3.3.1 tj. „Rozwój infrastruktury drogowej” co spowodowało 
zwiększenie wskaźnika produktu z 7 operacji do 8 operacji i liczby kilometrów dróg z  6,83 km do 7,00 km oraz 
wskaźnika rezultatu 3.1 (Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
drogowej w zakresie włączenia społecznego) z 1100 osób do 17900 osób. Informujemy, że tak wysokie 
zwiększenie wskaźnika rezultatu jest następstwem  informacji otrzymanej we wskazanych ankietach 
monitorujących.  
Dodatkowo w planie działania w związku z podpisanym w dniu 26 sierpnia 2020r. aneksem do umowy ramowej 
dokonano przesunięć wskaźników z 3 do 2 kamienia milowego. Natomiast w przedsięwzięciu 1.2 dokonano 
ujednolicenia nazwy wskaźnika produktu poprzez zastąpienie liczby „miejsc pracy” liczbą „operacji” co ma 
odzwierciedlenie w matrycy logicznej LSR. 
Dodatkowo w ramach planu komunikacji uwzględnione zostały w II połowie 2021 i 2022 roku dodatkowe 
działania komunikacyjne. 
 

 25.03.2021 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów - poprawa błędów pisarskich, 
dostosowanie zapisów  do wytycznych, aktualizacja przepisów prawa w procedurze oraz załącznikach do 
procedury.  
Zmiany związane zmianą przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
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lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz. U. 2020, poz. 1555) oraz zmiany przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021, poz 182). Przepisy 
wprowadziły do procedury obok tradycyjnej formy osobistego składania wniosku do biura LGD możliwość 
złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu 
Marszałkowskiego. Uwzględniono również zmiany kryteriów stosowanych przy ocenie formalnej w zakresie 
zgodności operacji z PROW 2014-2020 dotyczących operacji z zakresu przedsiębiorczości na obszarze LGD.  
 

 28.09.2021 Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 – 
Zmiany wprowadzone dl Lokalnej Strategii Rozwoju Polegających na zwiększeniu środków finansowych na 
realizację poddziałania 19.2 oraz 19.4. 
Zmiany w oparciu o uwagi mieszkańców polegające na wprowadzeniu dodatkowych zmian w LSR. Zmiana 
polegała na poszerzeniu w Matrycy Logicznej dla celu Ogólnego 3 katalogu grup docelowych do których 
skierowana jest realizacja przedsięwzięcia 3.3.2 „Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny 
mieszkańcom i turystom” o  „Parafie”. Biorąc pod uwagę wprowadzona zmianę celem zachowania spójności LSR 
wprowadzono analogiczne zmiany w pozostałych elementach odnoszących się do wskazanego przedsięwzięcia.  
Dokonano autopoprawki błędu redakcyjnego w Matrycy Logicznej dla Celu Ogólnego 4 gdzie dotychczasowa 
nazwa dla celu szczegółowego 4.1 w brzmieniu „Rozwój lokalnego rynku poprzez budowanie relacji, wymianę 
doświadczeń z podmiotami zagranicznymi” zgodnie z pozostałymi elementami LSR została poprawiona na 
„Rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez budowanie relacji, wymianę doświadczeń z podmiotami 
zagranicznymi” 
  

 28.09.2021 Zmiany w  procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów – zmiany oraz ujednolicenie kryteriów 
wyboru. 
Wprowadzone zmiany dotyczą zmian przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 2 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U 2020, poz. 1555) w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji dotyczących, rozwijania oraz 
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podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obowiązku utrzymania miejsc pracy. Zmiana tych kryteriów 
wpłynęła w niniejszej procedurze na zniesienie podziału kryteriów na kryterium uzasadniające  realizację operacji 
i pozostałe kryteria wyboru operacji. 
Ujednolicono i doprecyzowano kryterium i sposób oceny dotyczący przynależności do grupy defaworyzowanej 
w ramach wszystkich zakresów  ujętych w procedurze, a także wprowadzono nowe kryterium w zakresie zmiany 
celem zachowania spójności całej procedury wprowadzono analogiczne zmiany w pozostałych elementach.  

 7.12.2021 Zmiany w zasadach ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów  - 
poprawa błędów pisarskich, dostosowanie zapisów  do wytycznych nr 7, 8, aktualizacja przepisów prawa w 
procedurze oraz załącznikach do procedury. 
Wprowadzenie w procedurze zmiany uwzględniającej zapisy wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych 
z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, oraz 
wytycznej 8/1/2021 w zakresie zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania i przedstawiają 
się w sposób następujący:    
W par. 3 dodano ust. 10a o następującej treści: „ Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków 
organu decyzyjnego LGD tj. Rady z wnioskodawcami jest prowadzona również przy użyciu ogólnodostępnych baz 
danych osobowych.” 
W par. 9  w ust. 6 podpunkty otrzymały nową treść: 
3. „postanowienie ogólne” 
4. „cel realizacji zadania,  na który udzielono grant i wskaźniki jakie maja być osiągnięte w wyniku realizacji 
zadania”  
5. miejsce i czas realizacji zadania 
7. zadania Grantobiorcy 
8. zasady realizacji i rozliczania grantów, w szczególności obejmuje rodzaj i tryb przekazywania przez 
Grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, zasady prowadzenia dokumentacji finansowo – 
księgowej 
10 zakres i tryb składania sprawozdania z realizacji zadania 
12. zasady oceny realizacji grantu oraz orz zasady przeprowadzania monitoringu i kontroli.  
W par. 9 ust. 6 dodano podpunkt 8a o następującej treści „ sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub 
założenia wyjaśnień na etapie rozliczenia grantu” 
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Załącznik nr 6 „Wniosek o powierzenie grantu” 
- zaktualizowano adres biura LGD 
- w związku z możliwością otrzymania przez Grantobiorcę wyprzedzającego finansowania dodano załącznik nr 
16 – „Informacja o numerze rachunku bankowego Grantobiorcy, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo- kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy – oryginał lub 
kopia  (dotyczy gdy Grantobiorca występuje o wyprzedzające finansowanie) 
 
Załącznik nr 7 „Umowa o powierzenie grantu”  
- w par. 4 w ust. 4 dodano podpunkt 3 o następującej treści: „ Płatność określona w pkt 1 i 2 dokonana zostanie 
na następujący nr rachunku bankowego …….. w banku …..” 
 
Załącznik nr 8 „Wniosek o powierzenie grantu” 
- zaktualizowano adres biura 
 
Dokonano całościowo w procedurze grantowej oraz jej załącznikach aktualizacji przytoczonych źródeł aktów 
prawnych celem zachowania zasad cytowania norm prawnych. 
 
 

 

Tabela 14 Historia zmian w LSR
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Poszczególne cele są na różnym poziomie w zakresie ich realizacji. Poniższa analiza zbiera skrótowo 

najważniejsze informacje odnoszące się do poszczególnych celów. 

Cel ogólny 1 „Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych 

podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”  

 

W 100% udało się osiągnąć wskaźnik mający wspomóc istniejące przedsiębiorstwa w tworzeniu 

nowych miejsc pracy. W zakresie stworzenia nowych przedsiębiorstw dla osób z grupy 

defaworyzowanej (cel szczegółowy) wskaźnik realizacji osiągnął pułap 53%. Jednocześnie 

przedsięwzięcie z tego zakresu określające ilość nowych przedsiębiorstw ogółem jest na poziomie 

realizacji 74%.  

Cel ogólny 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów 

rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych” 

 

W zakresie tego celu osiągnięte wskaźniki oscylują wokół 100%, a niektóre nawet je przekraczają. 

Zakupiono planowaną ilość strojów dla zespołu, a także stworzono większość publikacji związanych 

z lokalną tradycją.  

Udało się również przeprowadzić szkolenia zwiększające kompetencje – zarówno dla osób z grupy 

defaworzyzowanej, jak i pozostałych mieszkańców i pracowników LGD.  

Zorganizowano zakładaną liczbę inicjatyw związanych z przedsięwzięciami aktywizującymi 

mieszkańców (realizacja 100% imprezy i szkolenia). Odsetek wypłaconych środków na ten cel na dzień 

31.12.2021 wyniósł 100%. 

Efektywne okazały się działania mają za cel dotarcie do osób i poinformowanie o działaniach LGD. 

W tym zakresie wyniki przekroczyły lub znacznie zbliżyły się do 100% we wszystkich celach 

szczegółowych i przedsięwzięciach.  

 

Cel ogólny 3 „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LGD”  

 

92% z zakładanej liczby osób skorzystało ze zmodernizowanej infrastruktury drogowej. Samą 

infrastrukturę przebudowano lub stworzono w ponad 70%.  

W ramach promocji infrastruktury dokonano 57% z zakładanej liczby poprawy infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej, jak również stworzono stronę internetową. Na tę chwilę liczba wejść na 

stronę w minimalnym stopniu zrealizowała zakładany cel (2%).  

Liczba zakładanych prac konserwatorskich wyniosła 75 % ich realizacji, zaś liczba operacji polegających 

na wypromowaniu atrakcji turystycznych zrealizowano na poziomie 100%. Dzięki czemu nastąpił 

wzrost ilości osób korzystających z infrastruktury turystycznej osiągnął poziom realizacji na poziomie 

88%.  

 

Cel ogólny 4 „Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”  

 

Na obecnym etapie założone Projekty Współpracy nie zostały jeszcze zrealizowane. Liczne problemy 

opisane bliżej w rozdziale 6.7 wpłynęły na obecny stan. Informacje wskazane przez pracowników LGD 

wskazują, że cele zostaną osiągnięte. Obecnie projekt współpracy krajowej realizowany jest z nowymi 

partnerami, i znajduje się na etapie podpisywania umowy. Współpraca układa się zadowalająco. 

Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR (stan na 31.12.2021r ) .
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rodowej 

4.1 
 Rozwój 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 
poprzez 

budowanie 
relacji, 

wymianę 
doświadcze

ń  z 
podmiotami 
zagraniczny

mi 

Liczba 
projektów 

skierowanyc
h do 

następujący
ch grup 

docelowych: 
przedsiębior
cy, grup de 

faworyzowa
nych 

3.
4 

liczba 
projektó

w 

0 1 projekt 0% 4.4.1 
Organizacja 

międzynarod
owych 

płaszczyzn 
współpracy 

Liczba 
zrealizowa
nych 
projektów 
współprac
y w tym 
projektów 
współprac
y 
międzynar
odowej 

3.
2 

Proj
ekt 
wsp
ółpr
acy 
mię
dzy
nar
odo
wej 

1 projekt 100
% 

0% 

4.2  
Wymiana 
dobrych 
praktyk 
poprzez 

współpracę 
na zasadach 

dialogu 
międzyregio

nalnego 

 
Liczba 

projektów 
wykorzystuj

ących 
lokalne 
zasoby: 

kulturowe, 
przyrodnicz

e, 
historyczne, 
turystyczne 

3.
3 

liczba 
projektó

w 

0 1 projekt 0% 4.4.2 
Organizacja 
krajowych 
płaszczyzn 
współpracy 

Liczba 
zrealizowa
nych 
projektów 
współprac
y 

3.
1 

Proj
ekt 
wsp
ółpr
acy  

1 projekt 0% 0% 

 

Tabela 15 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR (stan na 31.12.2021r ) 
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Informacje przedstawione przez pracowników LGD wskazują na to, że przyjęte kryteria oceny 

wniosków były obiektywne i poprawnie przygotowane, chociaż, oczywiście, zawsze można coś ulepszyć 

w tym zakresie. Pomimo starań w zakresie przedstawienia kryteriów w jak najbardziej czytelny sposób, 

dla wnioskodawców nie zawsze takimi się okazywały. Z tego powodu po pierwszych naborach zostały 

one zmodyfikowane. Opracowane zostały sposoby oceny kryteriów, dzięki czemu łatwiej można było 

odnosić się później do uwag.  

Najwięcej wniosków w pierwszym naborze dotyczyło możliwości zakładania działalności gospodarczej. 

W kolejnych raczej ich ilość mieściła się już w określonych limitach.  Przy naborach na dużą kwotę ilość 

wniosków dwukrotnie przekracza limity, a przy mniejszych osiągają nawet 3-4 krotność założonego 

limitu.   

Historia naborów pokazuje, że najwięcej wniosków w analizowanej perspektywie czasowej zostało 

złożonych w 2018 roku, szczególnie na wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności 

gospodarczej. W sumie ze 192 złożonych wniosków w całym okresie, na wszystkie działania, więcej niż 

połowa (104) dotyczyła właśnie tego działania, z czego 92 zostały przyjęte.  

Z 86 podpisanych umów 35 dotyczyło wspomnianego wcześniej zakresu. Obecnie 20 wniosków czeka 

na akceptację w Urzędzie Marszałkowskim.  
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Data naboru 
od… do… 

Przedsięwzięcie  
(w nawiasie wpisać K – konkurs, O – 
operacja własna, G – projekt 
grantowy) 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybranych 
wniosków 

(dotyczy wszystkich 
wniosków, również 

wykraczających poza 
limit) 

Liczba 
podpisanych 

umów (w 

przypadku grantów, 
proszę podać liczbę 

umów z 
grantobiorcami) 

Protesty 
złożone (w 

przypadku grantów – 
odwołania)  

Protesty / 
odwołania 

uwzględnione 

28.11.2016 - 
23.12.2016 

Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (K) 

26 24 14 4 0 

2.11.2016 - 
23.12.2016 

Wsparcie innowacyjnej i 
proekologicznej przedsiębiorczości (K) 

8 8 1 3 0 

16.08.2017-
01.09.2017 

 Rozwój infrastruktury drogowej (K) 5 5 5 0 0 

29.12.2017-
26.01.2018 

Kultywowanie lokalnych tradycji (K) 3 3 3 0 0 

29.12.2017-
26.01.2018 

Stworzenie warunków, aby obszar 
LGD stał się przyjazny  mieszkańcom i 
turystom (K) 

2 2 1 0 0 

05.02.2018-
23.02.2018 

Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (K) 

32 29 14 4 2 

29.06.2018- 
12.07.2018 

Stworzenie warunków, aby obszar 
LGD stał się przyjazny  mieszkańcom i 
turystom (K) 

1 1 1 0 0 

29.06.2018-
20.07.2018 

Wsparcie innowacyjnej i 
proekologicznej przedsiębiorczości (K) 

3 2 2 0 0 

29.06.2018-
12.07.2018 

Realizacja warsztatów 
kompetencyjnych (G) 

5 5 0 0 0 

29.06.2018-
12.07.2018 

Organizacja innowacyjnych form 
spędzania wolnego czasu (G) 

5 4 0 0 0 
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29.06.2018-
12.07.2018  

Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego (G) 

0 0 0 0 0 

17.09.2018-
01.10.2018 

Organizacja innowacyjnych form 
spędzania wolnego czasu (G) 

5 5 5 0 0 

01.10.2018-
15.10.2018 

Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego (G) 

3 3 0 0 0 
 

12.12.2018-
27.12.2018 

Realizacja warsztatów 
kompetencyjnych (G) 

5 5 5 0 0 

12.12.2018-
27.12.2018 

Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego (G) 

3 3 3 0 0 

28.06.2019-
26.07.2019 

Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (K) 

11 11 2 0 0 

28.06.2019-
26.07.2019 

Wsparcie innowacyjnej i 
proekologicznej przedsiębiorczości (K) 

4 4 2 1 0 

28.06.2019-
26.07.2019 

Kultywowanie lokalnych tradycji (K) 3 3 3 0 0 

28.06.2019-
26.07.2019 

Stworzenie warunków, aby obszar 
LGD stał się przyjazny  mieszkańcom i 
turystom (K) 

1 1 1 0 0 

09.12.2019-
23.12.2019 

Realizacja warsztatów 
kompetencyjnych (G) 

6 5 0 0 0 

09.12.2019-
23.12.2019 

Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego (G) 

0 0 0 0 0 

16.03.2020-
03.04.2020 

Organizacja innowacyjnych form 
spędzania wolnego czasu (G) 

5 5 5 0 0 

16.03.2020-
03.04.2020 

Realizacja warsztatów 
kompetencyjnych (G) 

6 6 6 0 0 

16.03.2020-
03.04.2020 

Rewitalizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego (G) 

6 6 6 0 0 
 

31.08.2020-
14.09.2020 

Rozwój infrastruktury drogowej (K) 1 1 1 0 0 
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05.10.2020-
23.10.2020 

Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (K) 

16 15 5 2 0 

24.05.2021-
07.06.2021 

Rozwój infrastruktury drogowej (K) 2 2 1 0 0 

31.12.2021-
28.01.2022 

Rozwój infrastruktury drogowej (K) 2 2 W ocenie UM 

 

0 0 

31.12.2021-
28.01.2022 

Wsparcie osób rozpoczynających 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (K) 

19 14 W ocenie UM 

 

1 0 

31.12.2021-
28.01.2022 

Kultywowanie lokalnych tradycji (K) 1 1 W ocenie UM 

 

0 0 

31.12.2021-
28.01.2022 

Stworzenie warunków, aby obszar 
LGD stał się przyjazny  mieszkańcom i 
turystom (K) 

3 3 W ocenie UM 

 

0 0 
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Odpowiedzi ankietowanych mieszkańców (105 osób) wskazują, że zmiany wprowadzone w ostatnich 5 

latach są dostrzegane w umiarkowanym stopniu. Jedynie w zakresie ilości powstałych, nowych firm 

ilość odpowiedzi twierdzących przekracza 50%. Najwięcej znaków zapytania budzi kwestia zwiększenia 

ruchu turystycznego w regionie, gdzie około 20% nie widzi zmiany w tym zakresie, a jednie nieco ponad 

1/3 badanych dostrzega taką zmianę.  Wyniki te wskazują na potrzebę przyjrzenia się działaniom 

promocyjnym lub faktycznym efektom inwestycji w ten obszar.  

 
Wykres 5 Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat  wymienione poniżej zmiany w zakresie 
przedsiębiorczości? 

Bardziej wyraźne i pozytywne odpowiedzi (105 ankietowanych) zostały wyrażone w obszarze kultury 

i rekreacji. Wszystkie zmiany zostały dostrzeżone przynajmniej przez 2/3 badanych. Niemal 80% 

ankietowanych dostrzega zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych, a około 70% widzi je również 

w poprawie stanu zabytków i infrastruktury oraz w ofercie spędzania wolnego czasu. Zmiany w tym 

zakresie są więc widoczne, co może być wskazówką w analizie powodów mniej wyraźnych zmian 

w zakresie ruchu turystycznego.  
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Wykres 6 Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat  wymienione poniżej zmiany w zakresie kultury 
i rekreacji? 

Wśród 105 ankietowanych osób, ponad połowa twierdzi, że na terenie gmin pojawiły się nowe formy 

wsparcia ludzi młodych, co jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorczości i zaangażowania. Połowa 

badanych mieszkańców twierdzi też, że w ostatnich 5 latach mieli większy wpływ na to, co dzieje się 

w gminie. Jednocześnie około 20% było odmiennego zdania. Najmniej osób w tym obszarze zauważa, 

że relacje między mieszkańcami się poprawiły (niecałe 40%). W tym zakresie największą grupę 

stanowią osoby, które nie są pewne, co do kierunku zmian. Stanowi to o potencjale do 

zagospodarowania poprzez akcje zwiększające możliwość interakcji i integracji.  
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Wykres 7 Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat  wymienione poniżej zmiany w zakresie 
aktywizacji i kapitału społecznego? 

Wśród 105 ankietowanych osób niemal 90% uważa, że dalszego dofinansowania wymagają osoby 

planujące założyć firmę, a także działania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy. Około ¾ 

ankietowanych chciałoby dofinansowania oferty kulturalnej, wsparcia firm i osób starszych. Najmniej 

dofinansowania według mieszkańców potrzeba na drogi (50%). Wskazania mieszkańców są 

wyznacznikiem skali potrzeb w regionie. Jednocześnie wybrzmiewają potrzeby spójne z LSR – wsparcie 

dla przedsiębiorstw oraz konieczność zwiększenia wsparcia dla seniorów.  
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Wykres 8 Które z wymieniony obszarów wymagają dofinansowania w Pana/i gminie? 

5.3. Realizacja planu działania (budżet) 
 

Informacje idące od pracowników LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” potwierdzają, że realizacja planu 

działania zmierza w dobrym kierunku i postępuje zgodnie z planem. Zakładane wskaźniki powoli 

osiągają oczekiwany pułap. Obszarem, który nie został jeszcze zrealizowany i określany jest, jako 

problematyczny jest projekt współpracy międzyregionalnej. Jednak również on ma być dokończony i 

zrealizowany.  

Cel 1. (74% realizacji) -  100% środków przekazano do realizacji w zakresie rozwoju lokalnych 

przedsiębiorców, a 67% wypłacono na wsparcie nowych działalności. 

Cel 2. (77% realizacji) - w tym zakresie większość środków została już przyznana i oczekuje na wypłatę. 

Jedynie środki związane z włączaniem mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji 

z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych są na niższym poziomie realizacji – 59%.  

Cel 3. (56% realizacji) – realizacji tego celu odbiega na tę chwilę od oczekiwań. Najlepsza sytuacja 

dotyczy realizacji inwestycji w infrastrukturę drogową (69%). Najmniej korzystnie wygląda kwestia 

rozwoju i promocji infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności  rekreacyjnej i turystycznej obszaru, 

gdzie udało się przyznać dopiero 22% zakładanych środków.  

Cel 4. (0%) – realizowany jest w ramach dwóch Projektów Współpracy. Na pierwszy przyznano już 100% 

wsparcia, natomiast w drugim, z powodu wycofania się współpracującego LGD z województwa 

małopolskiego, konieczne były zmiany, co doprowadziło do opóźnień. Obecnie współpraca jest 
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finalizowana i spodziewane jest przyznanie środków na projekt.  LGD “Trygon-Rozwój i Innowacja” 

podjęło decyzję o wycofaniu się i szukaniu innych partnerów. W związku z czym udało się w 2020 roku 

znaleźć nowych partnerów projektu krajowego z woj. Lubelskiego. Jego realizacja obecnie jest 

wstrzymana na skutek rozpatrywania wniosku na realizację projektu od maja 2021 do maja 2022 przez 

Urząd Marszałkowski w Lublinie. Obecnie LGD oczekuje na zaproszenie do podpisania umowy. 

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR (stan na 31.12.2021 )
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Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

Nazwa Budżet 

w LSR 

(Eur) 

Realiza

cja 

budżet

u (Eur)  

Rea

liza

cja 

bud

żet

u 

(%) 

Nazwa Budżet 

w LSR 

(Eur) 

Realizacja 

budżetu 

(Eur)  

Reali

zacja 

budż

etu 

(%) 

Nazwa Pro

gra

m/f

und

usz 

Budżet w 

LSR [PLN] 

 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 

budżetu 

[Eur] 

Reali

zacja 

budż

etu 

[%] 

Realizacja 

budżetu 

[Eur] 

Reali

zacja 

budż

etu 

[%] 

1 

Podniesi

enie 

standard

u życia 

mieszkań

ców 

poprzez 

tworzeni

e i 

rozwój 

875 75
2,79  

652 24
5,84  

74
% 

1.1  
Rozwój 

lokalnych 
podmiotów 

gospodarczych 
oraz 

wspieranie 
rozwiązań 

innowacyjnych
, 

proekologiczny
ch 

206 64
7,11 

205 820,7
4 

100% 1.1.1 

 Wsparcie 

innowacyjnej i 

proekologicznej 

przedsiębiorczości 

EFR
RO
W 

206 647,11 205 820,74 100% 205 820,74 100% 
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lokalnych 

podmiot

ów 

gospodar

czych z 

wykorzys

taniem 

unikalnyc

h 

zasobów 

obszaru 

1.2  
Tworzenie 
warunków 

powstawania 
miejsc pracy 

oraz 
podejmowania 

i rozwoju 
działalności 

gospodarczej 
 

669 10
5,68 

446 425,1
0 

67% 1.1.2  
Wsparcie osób 

rozpoczynających 
prowadzenie 
działalności  

gospodarczej 

EFR
RO
W 

669 105, 68 486 002, 23 73% 446 425, 10 67% 

2  

Rozwój 

aktywnoś

ci 

społeczn

ej 

poprzez 

wykorzys

tanie 

lokalnych 

walorów 

rekreacyj

nych 

kulturow

510 71

1, 71 

391 97

3, 08 

 

77

% 

2.1 

Zachowanie i 

promowanie 

lokalnych 

tradycji i 

zwyczajów 

84 993

,10 

69 993,10 82% 2.2.1 

Kultywowanie 

lokalnych tradycji 

EFR

RO

W 

84 993,10 69 993,10 82% 

 

 

 

 

 

69 993,10 82% 

2.2  

Włączenie 

społeczne 

24 028

,64 

12097,62 50% 2.2.2 Realizacja 

warsztatów 

kompetencyjnych 

EFR

RO

W 

24 028,64 23462,52 98% 12097,62 50% 
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ych 

środowis

kowych 

mieszkańców 

poprzez 

aktywizację i 

podnoszenie 

kompetencji z 

uwzględnienie

m promocji 

działań 

proekologiczny

ch 

6 250,

00 
3 703,68 59% 

Akt

ywi

zacj

a 

6 250,00 3 703,68 59% 3 703,68 59% 

2.3  

Pobudzenie 

aktywności 

mieszkańców 

poprzez 

realizację 

innowacyjnych 

inicjatyw 

społecznych 

opartych na 

lokalnych 

zasobach 

22 759

,97 

11 655,41 51% 2.2.3 

 Organizacja 

innowacyjnych 

form spędzania 

wolnego czasu 

EFR

RO

W 

22 759,97 22 479,52 99% 11 655,41. 51% 

22 500

,00 

21 764,77  

 

97% Akt

ywi

zacj

a 

22 500,00 21 764,77 97% 21 764,77 97% 
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2.4 

Umożliwienie 

dostępu 

mieszkańców 

obszaru LGD 

do instytucji 

realizującej 

wdrażanie LSR 

350 18

0,00 

272 752,7

7 

78% 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 

Funkcjonowanie 

LGD 

EFR

RO

W 

350 180, 00 272 752,77 78% 272 752,77 78% 

3 

Poprawa 

dostępno

ści  

infrastru

ktury 

społeczn

ej, 

drogowej

916 46

5, 50 

513 65

4, 52 

56

% 

3.1  

Poprawa stanu 

infrastruktury 

drogowej 

 

 

 

673 86

0,71 

462 442,3

6 

 

69% 

 

 

 

 

 

3.3.1 

 Rozwój 

infrastruktury 

drogowej 

EFR

RO

W 

673 860,71 513 224, 91. 76% 462 442,36 69% 
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, 

turystycz

nej i 

rekreacyj

nej na 

obszarze 

LGD 

3.2  

Rozwój i 

promocja 

infrastruktury 

służącej 

wzrostowi 

atrakcyjności  

rekreacyjnej i 

turystycznej 

obszaru 

181 59

4,39 

39 594, 39 22% 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  

Stworzenie  

warunków, aby 

obszar LGD stał się 

przyjazny 

mieszkańcom i 

turystom 

EFR

RO

W 

181 594,39 39 594, 39 22% 39 594, 39 22% 
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3.3.Poprawa 

atrakcyjności  

turystycznej 

obszaru 

poprzez 

zachowanie, 

odtwarzanie, 

promowanie, 

oznakowanie 

lokalnego 

dziedzictwa 

krajobrazoweg

o i 

przyrodniczego 

oraz 

kulturowego  

i historycznego 

61 010

,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11617,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Rewitalizacja 

zasobów 

dziedzictwa 

kulturowego, 

krajobrazowego 

EFR

RO

W 

61 010,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 292,45 58% 11 617,77 19% 
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4 

Wzmacni

anie 

potencjał

u 

lokalnych 

liderów 

na arenie 

krajowej i 

międzyna

rodowej 

27 000

,00 

0 

 

 

 

 

 

0 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

4.1  

Rozwój 

lokalnego 

kapitału 

społecznego 

poprzez 

budowanie 

relacji, 

wymianę 

doświadczeń  z 

podmiotami 

zagranicznymi 

18 500

,00 

0 0% 

 

4.4.1  

Organizacja 

międzynarodowyc

h płaszczyzn 

współpracy 

EFR

RO

W 

18 500,00 18 500,00 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

0 0% 

4.2  

Wymiana 

dobrych 

praktyk 

poprzez 

współpracę na 

zasadach 

dialogu 

międzyregional

nego 

8 500,

00 

0 0% 4.4.2 Organizacja 

krajowych 

płaszczyzn 

współpracy 

EFR

RO

W 

8 500,00 

 

 

 

 

 

0 0% 0 0% 

 

Tabela 16 Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR (stan na 31.12.2021 )
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5.4. Projekty współpracy  
 

Projekt współpracy krajowej przyniósł ze sobą wyzwania z powodu niezbyt udanej kooperacji z LGD 

z województwa małopolskiego. Pojawiające się trudności doprowadziły w konsekwencji do 

zakończenia współpracy. Sytuacja wyższej konieczności doprowadziła do znalezienia innych partnerów 

LGD. Obecnie podpisywana jest umowa z nowym partnerem, co ma skutkować ostatecznie realizacją 

projektu.  

Projekt międzynarodowy prowadzony we współpracy z partnerem ze Słowacji dotyczy wymiany 

dobrych praktyk , jak również  zwiększenia potencjału  lokalnych liderów i mieszkańców LGD.  Działania 

towarzyszące mają dać możliwość integracji i zapoznania się z możliwościami lokalnych artystów 

i przedsiębiorców.  Szczegóły projektu znajdują się w Tabeli 17. 

Projekt krajowy ma kilka celów: Rozwój infrastruktury turystycznej, promocję, wzrost atrakcyjności 
partnerskich LGD oraz wzrost aktywności mieszkańców.  
Projekt zakłada organizację rajdu rowerowego z poprzez miejsca atrakcyjne turystycznie 

i przyrodniczo: Tężnię Solankową w Sołonce, Gminne centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy 

z siedzibą w Trzcianie, Biuro LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w Boguchwale. 
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Tytuł projektu (akronim projektu współpracy) 
Razem Wspieramy Obszary Wiejskie (RWOW) 

Informacje o projekcie 
Data rozpoczęcia: 2021 rok Data zakończenia, jeśli 

została zakończona, lub 
aktualny etap: 

Planowany rok zakończenia – 2022 – projekt w 
trakcie realizacji.  

Charakter projektu: ☐  krajowy X międzynarodowy 

Czas trwania (planowanych) działań w 
miesiącach: 

10 miesięcy Całkowity budżet projektu 
(w zł): 

248 284,00 zł 

Udział finansowy LGD w 
którym prowadzona jest 
ewaluacja (w zł): 

74 000,00 zł 

Kraje zaangażowane (dotyczy 
współpracy międzynarodowej)  

Słowacja Liczba partnerów ( w 
podziale na krajowych i 
zagranicznych) 

Krajowych: 3 

Zagranicznych
: 

1 

Czy LGD, w którym prowadzona jest 
ewaluacja był partnerem wiodącym w 
tym projekcie współpracy? 

☐   tak  X   nie 

Opis projektu 

Proszę opisać korzyści 
dla: wzmocnienia 
kapitału społecznego, 
zachowania dziedzictwa 
lokalnego / rozwoju 
lokalnego / turystyki  

 

Dla 
uczestników 
projektu 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie potencjału lokalnych liderów i mieszkańców obszaru LGD tj. 
przedsiębiorców, artystów, osób udzielających się społecznie, działających na obszarze LGD stowarzyszeń - 
propagujących lokalne dziedzictwo, kulturę historię będących swoistą wizytówką LGD.  

Wymiana dobrych praktyk oraz  wzajemnych doświadczeń przyczyni się do wzmocnienia i zwiększenia 
możliwości funkcjonujących na obszarze LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” - Rozwój i Innowacja” sektorów 
gospodarczego i społecznego.   
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Dla osób 
poza 
projektem 

Realizacja projektu poprzez budowanie wzajemnych relacji, wymianę doświadczeń z podmiotami 
zagranicznymi pozwoli rozwinąć lokalne zasoby w oparciu o które działają przedsiębiorcy z obszaru LGD. 
Udział w projekcie da możliwość nawiązania wzajemnej współpracy (zarówno partnerów krajowych jak i 
zagranicznych) promując lokalne zasoby obszaru LGD jakimi są również lokalni przedsiębiorcy. Projekt 
pozwoli lokalny podmiotom gospodarczym zapoznać się z dobrymi praktykami stosowanymi przez 
przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach wiejskich poza granicami Polski. Lokalni przedsiębiorcy będą 
mieli możliwość nawiązania relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi umożliwiając wymianę 
wzajemnych doświadczeń.   

 

Proszę opisać, jakie 
projekt wykorzystuje 
zasoby przyrodnicze, 
historyczne, produktów 
lokalnych, kulturowych, 
turystycznych, inne   

Przyrodnicze  

Historyczne  

Produkty 
lokalne 

Podczas realizacji projektu zaplanowano możliwość zapoznania się z produktami lokalnymi podczas których 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują potrawy lokalne i regionalne. Zostanie przygotowany obiad z 
tradycyjnych i lokalnych produktów regionalnych. W wydarzeniu zaplanowano stół lokalnych producentów 
na którym znajdą się lokalne, tradycyjne produkty od lokalnych producentów.  

Kulturowe  

Turystyczne  

Inne, jakie?  

Czy projekt dotyczył 
(angażował) grup/y 
defaworyzowanych/ej 
(wymienić jakie) 

1. - 

2. - 

3. - 

Proszę opisać 
innowacyjność projektu 
(jeśli dotyczy) 

----- 
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Proszę opisać trwałość 
efektów projekt 

Elementem trwały projektu będzie wydanie broszury promującej walory turystyczno – gospodarcze obszarów partnerskich 
LGD w której zostaną zawarte informacje o partnerskich LGD biorących udział w realizacji projektu oraz zaprezentowani 
zostaną przedsiębiorcy z poszczególnych LGD mogący pochwalić się swoim dorobkiem oraz efektywnym rozwojem. 

Osiągnięte wskaźniki Nazwa wskaźnika Liczba 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej 1 

  

  

  

Inne uwagi dotyczące 
projektu 

--- 

 

Tabela 17 Projekt współpracy - Razem Wspieramy Obszary Wiejskie (RWOW)
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Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby (TUR) 

Informacje o projekcie 
Data rozpoczęcia: 2022 Data zakończenia, jeśli 

została zakończona, lub 
aktualny etap: 

Planowany rok zakończenia – 2023 – LGD 
oczekuje na podpisanie umowy na realizację 
projektu. 

Charakter projektu: X  krajowy ☐  międzynarodowy 

Czas trwania (planowanych) działań w 
miesiącach: 

16 miesięcy Całkowity budżet 
projektu (w zł): 

1 201 569,80 zł 

Udział finansowy LGD w 
którym prowadzona jest 
ewaluacja (w zł): 

74 000,00 zł 

Kraje zaangażowane (dotyczy 
współpracy międzynarodowej)  

--- Liczba partnerów ( w 
podziale na krajowych i 
zagranicznych) 

Krajowych: 5 

Zagranicznyc
h: 

--- 

Czy LGD, w którym prowadzona jest 
ewaluacja był partnerem wiodącym w 
tym projekcie współpracy? 

☐   tak  X   nie 

Opis projektu 

Proszę opisać korzyści 
dla: wzmocnienia 
kapitału społecznego, 
zachowania 
dziedzictwa lokalnego / 
rozwoju lokalnego / 
turystyki  

 

Dla 
uczestników 
projektu 

Realizacja projektu ma na celu rozwój infrastruktury turystycznej i promocję w oparciu o zasoby 
przyrodnicze i kulturowe oraz wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 
partnerskich LGD, a także wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw 
społecznych oraz przedsiębiorczych.  

Działania zaplanowane w ramach planowanego projektu współpracy niewątpliwe przyczyni się 
pobudzenia aktywności mieszkańców. Zaś zorganizowana w ramach projektu stricte sportowo 
rekreacyjne wydarzenie „rowerowy rajd turystyczno rekreacyjny” po istniejących na obszarze LGD 
„Trygon-Rozwój i Innowacja” - Rozwój i Innowacja” szlakach rowerowych będzie miała charakter 
innowacyjny. W swoim założeniu projekt opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, 
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turystycznych, polega na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych poprzez promowanie zdrowego i 
aktywnego trybu życia oraz promocję regionu wydarzeń sportowych oraz towarzyszącym im imprezom 
kulturalnym dla uczestników projektu.  

Dla osób 
poza 
projektem 

Operacja polega na poprawie warunków do uprawiania turystyki rowerowej oraz promocji oferty 
turystyki rowerowej i aktywnej na obszarze działania sześciu LGD, a w szczególności na utworzeniu 
zintegrowanego obszaru pod wspólną marką „Kraina Rowerowa”.  

LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” zrealizuje zadania w zakresie promocji turystyki 
rowerowej oraz przekazania dobrych praktyk w zakresie organizacji wydarzeń rekreacyjnych, które w 
znacznej mierze przyczynią się do zaktywizowania lokalnej społeczności oraz rozpromują obszar LGD 
wśród przyjezdnych turystów oraz partnerskich LGD. 

 

Proszę opisać, jakie 
projekt wykorzystuje 
zasoby przyrodnicze, 
historyczne, produktów 
lokalnych, kulturowych, 
turystycznych, inne   

Przyrodnicze 
Projekt zakłada organizację rajdu rowerowego z poprzez miejsca atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo: 

Tężnię Solankową w Sołonce, Gminne centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą  

w Trzcianie, Biuro LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w Boguchwale. Rajd  wpłynie na promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. Po zakończonym rajdzie odbędzie się podsumowanie części 

rekreacyjnej w trakcie której nastąpi  degustacja tradycyjnego jadła oraz zapoznanie się z lokalną kulturą 

poprzez występ lokalnego zespołu specjalizującego się w muzyce folkowo-etnicznej. Dodatkowo 

zaplanowana jest prezentacja lokalnego przedsiębiorcy który przedstawi profil swojej działalności w 

ramach której wprowadza na rynek krajowy ekologiczne produkty dostępne w specjalistycznych 

sklepach. Projekt współpracy w swoim założeniu opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, 

kulturowych, turystycznych, polega na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych poprzez promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocję regionu wydarzeń sportowych oraz towarzyszącym im 

imprezom kulturalnym 

 

Historyczne 
Projekt zakłada organizację rajdu rowerowego z poprzez miejsca atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo: 

Tężnię Solankową w Sołonce, Gminne centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą  

w Trzcianie, Biuro LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w Boguchwale. Rajd  wpłynie na promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. Po zakończonym rajdzie odbędzie się podsumowanie części 

rekreacyjnej w trakcie której nastąpi  degustacja tradycyjnego jadła oraz zapoznanie się z lokalną kulturą 
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poprzez występ lokalnego zespołu specjalizującego się w muzyce folkowo-etnicznej. Dodatkowo 

zaplanowana jest prezentacja lokalnego przedsiębiorcy który przedstawi profil swojej działalności w 

ramach której wprowadza na rynek krajowy ekologiczne produkty dostępne w specjalistycznych 

sklepach. Projekt współpracy w swoim założeniu opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, 

kulturowych, turystycznych, polega na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych poprzez promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocję regionu wydarzeń sportowych oraz towarzyszącym im 

imprezom kulturalnym 

 

Produkty 
lokalne 

 

Kulturowe 
Projekt zakłada organizację rajdu rowerowego z poprzez miejsca atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo: 

Tężnię Solankową w Sołonce, Gminne centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą  

w Trzcianie, Biuro LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w Boguchwale. Rajd  wpłynie na promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. Po zakończonym rajdzie odbędzie się podsumowanie części 

rekreacyjnej w trakcie której nastąpi  degustacja tradycyjnego jadła oraz zapoznanie się z lokalną kulturą 

poprzez występ lokalnego zespołu specjalizującego się w muzyce folkowo-etnicznej. Dodatkowo 

zaplanowana jest prezentacja lokalnego przedsiębiorcy który przedstawi profil swojej działalności w 

ramach której wprowadza na rynek krajowy ekologiczne produkty dostępne w specjalistycznych 

sklepach. Projekt współpracy w swoim założeniu opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, 

kulturowych, turystycznych, polega na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych poprzez promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocję regionu wydarzeń sportowych oraz towarzyszącym im 

imprezom kulturalnym 

 

Turystyczne 
Projekt zakłada organizację rajdu rowerowego z poprzez miejsca atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo: 

Tężnię Solankową w Sołonce, Gminne centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą  

w Trzcianie, Biuro LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w Boguchwale. Rajd  wpłynie na promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia. Po zakończonym rajdzie odbędzie się podsumowanie części 

rekreacyjnej w trakcie której nastąpi  degustacja tradycyjnego jadła oraz zapoznanie się z lokalną kulturą 

poprzez występ lokalnego zespołu specjalizującego się w muzyce folkowo-etnicznej. Dodatkowo 
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zaplanowana jest prezentacja lokalnego przedsiębiorcy który przedstawi profil swojej działalności w 

ramach której wprowadza na rynek krajowy ekologiczne produkty dostępne w specjalistycznych 

sklepach. Projekt współpracy w swoim założeniu opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, 

kulturowych, turystycznych, polega na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych poprzez promowanie 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz promocję regionu wydarzeń sportowych oraz towarzyszącym im 

imprezom kulturalnym 

 

Inne, jakie?  

Czy projekt dotyczył 
(angażował) grup/y 
defaworyzowanych/ej 
(wymienić jakie) 

1. Kobiety  

2. --- 

3. --- 

Proszę opisać 
innowacyjność projektu 
(jeśli dotyczy) 

Innowacyjność projektu będzie dotyczyła zastosowania nowatorskich metod aktywizacji mieszkańców, która będzie 
czymś nowym, dotychczas nie stosowanym na danym obszarze, czy też województwie i kraju. W związku z tym że 
dotychczas na obszarze LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” nie była organizowana impreza w 
ramach której mieszkańcy mieli by możliwość w sposób zorganizowany aktywnie spędzić czas na wolnym powietrzu i 
zapoznać się walorami środowiskowymi, historycznymi i turystycznymi swojego obszaru z punktu widzenia rowerzysty 
wydarzenie będzie miało charakter innowacyjny. 

Proszę opisać trwałość 
efektów projekt 

Elementem trwałym projektu będzie wydanie przewodnika turystycznego dla rowerzystów z mapą i opisem tekstowym w 
języku polskim i angielskim na obszarze Partnerskich LGD. Przewodnik będzie zawierał opisane wycieczki rowerowe jako 
oferta aktywnego wypoczynku na obszarze objętym projektem oraz ich przebieg.  

Osiągnięte wskaźniki Nazwa wskaźnika Liczba 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy  1 
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Inne uwagi dotyczące 
projektu 

--- 

Tabela 18 Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby (TUR)
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5.5. Projekty poza RLKS 
 

Mieszkańcy obszaru LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” wnoszą różne pomysły, które są istotne z ich 

punktu widzenia. Jednocześnie wytyczne pozwalają na ujęcie w podejściu LEADER tylko części 

zgłaszanych problemów, czy inicjatyw. LSR pozwala na działania ściśle określone w tej strategii. Dlatego 

w tym kontekście poszukiwano i znaleziono środki finansowe z innych działań, aby zrealizować 

potrzeby mieszkańców. Działania te planowane są również w kolejnych latach. Szczegółowe informacje 

na temat tych projektów znajdują się w Tabeli 19. 

 

 

Wykaz innych projektów i działań (realizowanych poza programem LEADER) realizowanych przez 

LGD w trakcie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 roku.  
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l.p. Program/fundusz Data realizacji 
działania 
(rozpoczęcia i 
zakończenia jeśli 
dotyczy) 

Opis działań Osiągnięte 
wskaźniki 

Czy 
działania 
są 
kontynuo
wane po 
zakończeni
u realizacji 
projektu/d
ziałania? 
W jaki 
sposób? 

Budżet 
całego 
projektu/
działania 

1 

Tworzenie 
warunków 
sprzyjających 
rozwojowi 
przedsiębiorczości / 
Gmina Boguchwała 

Od 31.05.2016  do 
30.12.2016 

Celem programu było wsparcie i wzmocnienie działań 
związanych z informacją 

i promocją przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów 
biznesowych oraz nowych rynków zbytu poprzez udział w 

targach, wyjazdach studyjnych, konferencjach i seminariach  
o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym, oraz tworzenie stron internetowych.  
Dofinansowanie na realizację zadania publicznego przyczyniło 

się do: 
-udziału w targach  przez 1 przedsiębiorcę oraz produkcja 

materiałów promocyjnych 
- oraz utworzenia strony internetowej przez 4 przedsiębiorców 

 

1.Liczba 
przedsiębiorców 
którzy otrzymali 

wsparcie finansowe 
- 5 

Nie 16 500,00 

2 Wzrost 
konkurencyjności na 

rynku poprzez 
wdrożenie 

innowacyjności 
procesowej, 

 Celem przedsięwzięcia były podejmowane przez lokalnych 
przedsiębiorców oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
badania naukowe i prace rozwojowe dotyczącego projektu 
polegające na wprowadzeniu innowacyjnych technik w 
szklarniowej hodowli róż. W ramach grupy zadaniem LGD było 
promowanie rozwiązań innowacyjnych w lokalnych grupach 

1. Liczba 
wprowadzonych 
innowacyjnych 
technik w 
szklarniowej 
hodowli róż - 3 

Nie 905 131,0
0 zł 
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technologicznej i 
marketingowej 

związanej z uprawą 
róż w gospodarstwie 

ogrodniczym w 
Boguchwale -  2018/ 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 / 

Agencja 
Restrukturyzacji i 

Modernizacji 
Rolnictwa 

działania na terenie kraju, doradztwo w zakresie bieżącego 
wdrażania technologii i organizacji promocji, udział 
w konferencjach oraz w współredagowaniu strony 
internetowej. 

3 Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 
2017/ Fundusz 
Inicjatyw 
Obywatelskich na 
lata 2014-2020  
(FIO)/ Ministerstwo 
Pracy                         i 
Polityki Społecznej 

1.02.2017 – 
31.12.2017 

Celem głównym realizacji zadania był wzrost w 2017 roku 
wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw 
przez 126 osób i 48 organizacji pozarządowych, poprzez 
udzielenie tym podmiotom wsparcia konsultingowego, 
szkoleniowego, doradczego i finansowego. 

1.Liczba 
przekazanych 
dotacji/ 
zrealizowanych 
inicjatyw na terenie 
woj. 
podkarpackiego – 
103 
 
2. Liczba szkoleń – 
31 
 

3. Liczba osób 
biorących udział w 
spotkaniach 
informacyjnych i 
szkoleniach 
podnoszących 
kompetencje - 654 

Tak 553.630,8
5 zł 
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4 Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 
2018- 2019 / 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na 
lata 2014-2020  
(FIO) / Narodowy 
Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

1.05.2018 – 
31.12.2019 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności oraz 
promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji 
oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. 
podkarpackim w latach 2018-2019 dla 140 lokalnych 
społeczności zamieszkujących woj. podkarpackie, poprzez 
udzielenie wsparcia informacyjnego, 
szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 140 organizacji 
pozarządowych. 
 
Cel ten był realizowany przez okres dwóch lat w rocznych 
cyklach w trakcie których zrealizowano następujące działania:  
Działanie I - Promocja, rekrutacja, działania informacyjne, 
ogłoszenie konkursu grantowego. 
Działanie II - Ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw. 
Działanie III - Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, 
ewaluacja i rozliczenie inicjatyw. 
Działanie IV - Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje 
realizatorów projektu. 
Poprzez tak obrany cel i zaplanowane działania skutecznie 
wdrażano małe inicjatywy na terenie woj. podkarpackiego. 

1. Liczba 
przekazanych 
dotacji/ 
zrealizowanych 
inicjatyw na terenie 
woj. 
podkarpackiego – 
2018r.: 84, 2019r.: 
75 
 
2. Liczba szkoleń – 
2018r.:38,  2019r.: 
35 
 
3. Liczba osób 
biorących udział w 
spotkaniach 
informacyjnych i 
szkoleniach 
podnoszących 
kompetencje - 
2018r.: 432, 2019r. 
:  527 
 

Tak 2018r.: 
492.932,7
6 zł 
2019r.: 
479.997,1
9 zł   

5 Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 
2020 / Fundusz 
Inicjatyw 
Obywatelskich na 
lata 2014-2020  
(FIO) / Narodowy 
Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

1.01.2020 – 
30.11.2020 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności z 
zakresu realizacji oddolnych inicjatyw poprzez grupy 
nieformalne i samopomocowe oraz młode  organizacje 
pozarządowe z terenu woj. podkarpackiego.  
Cele te były ze sobą spójne i obejmowały zwiększenie ilości 
inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się 
w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, 
wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz 
wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.  
Cel został osiągnięty poprzez udzielenie w/w podmiotom 
wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i 

1. Liczba 
przekazanych 
dotacji/ 
zrealizowanych 
inicjatyw na terenie 
woj. 
podkarpackiego– 
56 
 
2. Liczba szkoleń – 
33 

Tak 281.239,9
0 zł 
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finansowego. 
 

 
3. Liczba osób 
biorących udział w 
spotkaniach 
informacyjnych i 
szkoleniach 
podnoszących 
kompetencje  -294 
 

6 Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 
2021-2023 – edycja 
2021/ Fundusz 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 
2021-2030/ 
Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

1.03.2021 – 
31.12.2023 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności oraz 
promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji 
oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw poprzez grupy 
nieformalne  
i samopomocowe oraz młode  organizacje pozarządowe z 
terenu woj. podkarpackiego. 
Cel został osiągnięty poprzez udzielenie w/w podmiotom 
wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, doradczego i 
finansowego. 
Cele te były ze sobą spójne i obejmowały zwiększenie ilości 
inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się 
w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, 
wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz 
wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.  
 

1. Liczba 
przekazanych 
dotacji/ 
zrealizowanych 
inicjatyw na terenie 
woj. 
podkarpackiego – 
2021r.: 157 
 
2. Liczba szkoleń – 
2021r.:43   
 
3. Liczba osób 
biorących udział w 
spotkaniach 
informacyjnych i 
szkoleniach 
podnoszących 
kompetencje - 
2021r.: 489  

Tak 2021 -
903998.21 
zł 

 

Tabela 19 Wykaz innych projektów i działań (realizowanych poza programem LEADER) realizowanych przez LGD w trakcie wdrażania perspektywy finansowej 2014-20 roku.
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5.6. Działalność biura LGD 
 

Przedstawione dane wskazują, że plan komunikacji został zrealizowany. Przeprowadzono różnorodne 

działania zarówno pasywne, jak i interaktywne mające na celu prezentację LGD i jej działań oraz 

aktywizację osób, które mogłyby otrzymać dofinansowanie. Wśród działań promocyjnych znajdują się 

zarówno spotkania, artykuły w lokalnej prasie, plakaty, czy ulotki.  

Szczególnie wyraźnie zarysowuje się zasięg działań promocyjnych poprzez strony internetowe. 

Zanotowane w 2018 roku ponad 240 tysięcy odsłon wskazuje na spore zainteresowanie możliwością 

uzyskania dofinansowania.  

Praktyka działania biura LGD pokazuje, że najbardziej efektywnymi i przydatnymi działaniami jest 

uczestnictwo w lokalnych imprezach. Wystawienie stoiska oraz wsparcie przez Stowarzyszenia 

Gospodyń Wiejskich (przygotowanie poczęstunku) daje możliwość interakcji i rzeczywistego 

informowania o naborach – wtedy też osoby są najbardziej chętne do rozmów.  
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Działanie komunikacyjne Nazwa wskaźnika 
Docelowa 
wartość 
wskaźnika 

Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień: 

31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.21. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

…. 
2022 

Kampania informacyjna 
nt. głównych założeń LSR 
na lata 2014-2020 i o 
dalszej możliwości 
aplikowania 

Liczba artykułów w prasie 
lokalnej 

 
`- 

3 - 2 - - - - 

Liczba ogłoszeń na 
tablicach ogłoszeń w 
instytucjach publicznych 

3 - 9 - - - - 

Liczba ogłoszeń na 
stronach www LGD i Gmin 

4 - 4 - - - - 

Liczba wejść na stronę 
internetową LGD 

- 60 684 - 241106 
 

- - - - 

Liczba spotkań - 3 - 3 
 

- - - 
 

- 

Liczba wypełnionych 
ankiet, udostępnionych na 
stronie internetowej LGD i 
gmin 

-  - 25 
ankiet 

- - 30 
ankiet 

- 

Liczba  wypełnionych 
ankiet badająca poziom 
zadowolenia 
Beneficjentów z realizacji 
działań promocyjno-
informacyjnych 

 300 
ankiet 

57 
ankiet 

42 
ankiety 

44 
ankiety 

 

Kampania informacyjna 
nt. głównych założeń LSR 

Liczba  artykułów w prasie 
lokalnej 

 1 - 
 

1 - 
 

3 4 - 
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na lata 2014-2020 oraz 
jej efektów 

Liczba wydanych ulotek  1000 
szt. 

 

- 1000 
szt. 

- 500 szt. 500 szt. - 

Liczba wydanych plakatów  200szt. - 100 szt. - 100szt. 500 szt.  - 

Liczba spotkań 
informacyjno-
promocyjnych 

 3 1 3 - 3 3 - 

Liczba imprez w których 
uczestniczyła LGD 

 3 4 3 
 

- 2 6 - 

Spotkania nt. zasad 
oceniania i wyboru 
wnioskodawców o 
głównych zasadach 
interpretacji 
poszczególnych 
kryteriów oceny 
używanych przez organ 
decyzyjny LGD (zwłaszcza 
kryteriów jakościowych). 
Ponowne przekazanie 
informacji o możliwości 
aplikowania 

Liczba spotkań 
 
 
 
 

- 2 - - 6 - - - 

Liczba ulotek do 
rozdysponowania w 
jednym miejscu 

-  - - 1000 
szt. 

- - - 

Badanie satysfakcji 
wnioskodawców LGD 
dot. Jakości pomocy 
świadczonej przez LGD 
na etapie 
przygotowywania 
wniosków o przyznanie 
pomocy; badania 
satysfakcji w dalszych 
etapach ich realizacji; 
ocena wdrożenia 

Ankiety rozsyłane na 
adresy e-mail 
wnioskodawców 
(zakończonych konkursów) 

- - 16 
ankiet 

- - I poł. - 
29 

ankiet  
II poł. -

26 
ankiet 

 

- 
 

II poł. 
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wniosków z wcześniej 
pozyskanych informacji 
zwrotnych 

Tabela 20 Kampania informacyjna odnośnie LGD - 2016-2021
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W zależności od roku ilość przeprowadzonych działań doradczych była zróżnicowana. Związane to jest 

z natężeniem naborów na wnioski i związanej z tym kampanii informacyjnej. Najwięcej konsultacji i 

doradztwa odnotowano w latach 2016 i 2018 – ich łączna ilość to 144, czyli więcej niż łącznie w 

pozostałych latach. Co ciekawe większość osób korzystających z doradztwa wybrało drogę telefoniczną 

– 163 konsultacje wobec 115 przeprowadzonych osobiście.  

Informacje wskazane przez pracowników LGD wskazują, że doradztwo spełniało swoją funkcję i jest 

najbardziej efektywne, jeśli jest prowadzone „twarzą w twarz”. Jakość późniejszych wniosków jest 

wtedy lepsza. 

 Dane na dzień 

31.12.
2016 

31.12.
2017 

31.12.
2018 

31.12.
2019 

31.12.
2020 

31.12.
2021 

28.01
.2022 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa w biurze 

31 13 40 18 7 3 
 

 

3 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa 
udzielonych telefonicznie 

45 20    28   17  25 18 10 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa mailowo/ 
przez Internet 

- - - - - - - 

Liczba podmiotów, którym udzielono 
indywidualnego doradztwa (suma 
wierszy powyżej) 

76 33 68 35 32 22 13 

Tabela 21 Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

 

W latach 2016 – 2021 przeprowadzono 18 szkoleń dla pracowników, podczas których przeszkolonych 

zostało po 3 osoby. Szkolenia te były ściśle związane z działaniami koniecznymi do oceny wniosków, 

jak również zasad monitoringu i ewaluacji LSR oraz innych procedur koniecznych w działaniach LGD.  

Podobna tematyka szkoleń dotyczyła również członków organów LGD. W 7 szkoleniach brało udział od 

4 do 8 osób z Zarządu oraz od 7 do 11 członków Rady.  

Zarząd podkreśla, że pracownicy korzystają również ze szkoleń spoza harmonogramu, o ile mogą być 

przydatne. 

Pojawiają się informacje, że przydałyby się szkolenia na temat szczegółowych informacji odnośnie 

sposobu opracowywania strategii na lata 2021-2027. Brakuje trochę skonkretyzowanych informacji.  

Szkolenia pracowników LGD w okresie od 01.01.2016 do 26.11.2021 
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Data szkolenia Temat szkolenia Wykonawca szkolenia Liczba przeszkolonych 
pracowników LGD 

4.11.2016r. 

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej  
i rozliczeniowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

10.11.2016r. 

Zasady monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność 

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

25.11.2016r. Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

8.12.2016r. Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania Lokalnej Grupy Działania „Trygon-

Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

25-26.01.2017r. 

Podniesienie kompetencji w zakresie oceny 
formalnej wniosków w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
ze szczególnym naciskiem na weryfikację 
biznesplanów i dokumentacji technicznej 

projektów inwestycyjnych 

Marzena Cieślak Company 3 

19.05.2017r. 

„Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy 
na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 
,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020; przygotowanie 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

Marzena Cieślak Company 3 
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działania” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
analiza procedury odwoławczej w ramach 

wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust.1 lit. B 
rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach 

poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014–

2020. 

04.12.2017r. 
 

Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania 

Marta Starmach 3 

21.12.2017r. 
 

Zasady monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

21.06.2018r. 

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

06.08.2018r. 

Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” – Rozwój i 
Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi BAS Stanisław 
Baska 

3 

14-15.11.2018r. 
 

Zasady funkcjonowania LGD, analiza 
dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia” 

oraz „Zasady wypełniania dokumentacji 
aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Marzena Cieślak Company 3 
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13-14.06.2019r. 

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej  
i rozliczeniowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020; Zasady monitoringu i ewaluacji 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność; Animacja oraz integracja 
środowiska lokalnego – rozwój partycypacji 

społecznej”. 

Marzena Cieślak Company 3 

9.09.2019r. 
Zasady oceny i wyboru projektów do 

finansowania 
Marzena Cieślak Company 3 

13.12.2019r. 

 
Zasady wdrażania lokalnej strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Dyrektor Biura LGD – Tomasz Stefanowicz 3 

9-11.06.2021r. 
 

18-20.10.2021r. 
 

Organizacja szkolenia dla lokalnych grup 
działania z Województwa Podkarpackiego: 
Zasady monitoringu i ewaluacji       Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
społeczność; Smart Villages, krótkich łańcuchów 

dostaw żywności; Animacja oraz integracja 
środowiska lokalnego- rozwój partycypacji 

społecznej; Zasady funkcjonowania Lokalnych 
Grup Działania w obecnym i przyszłym 

programowaniu. 

Marzena Cieślak Company 3 

26.11.2021r. Zakres funkcjonowania LGD i wdrażania LSR-
procedury i regulaminy LGD „ „Trygon-Rozwój i 

Innowacja”-Rozwój  
i Innowacja” 

Dyrektor Biura LGD – Tomasz Stefanowicz 3 

Tabela 22 Szkolenia pracowników LGD w okresie od 1.01.2016 do 26.11.2021 
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Szkolenia członków organów LGD w okresie od 01.01.2016 do 26.11.2021 

Data szkolenia Temat szkolenia Wykonawca szkolenia Liczba 
przeszkolonych 
członków 
Zarządu  

Liczba 
przeszkolonych 
członków Rady  

25.11.2016r. Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi 
BAS Stanisław Baska 

7 11 

8.12.2016r. Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania Lokalnej Grupy Działania „Trygon-

Rozwój i Innowacja” – Rozwój i Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi 
BAS Stanisław Baska 

4 10 

04.12.2017r. Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania 

Marta Starmach 8 11 

06.08.2018r., 
 

Zasady oceny i wyboru projektów do 
finansowania w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” – Rozwój i 
Innowacja” 

Grupa Doradcza BAS/ Szkolenia i Treningi 
BAS Stanisław Baska 

6 9 

9.09.2019r.  
Zasady oceny i wyboru projektów  

do finansowania 
 

Marzena Cieślak Company 4 9 

13.12.2019r. 
 

Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnego kierowanego przez Społeczność 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-
Rozwój i Innowacja” - Rozwój i Innowacja 

Dyrektor Biura LGD – Tomasz Stefanowicz 8 7 
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26.11.2021r. Zakres funkcjonowania LGD i wdrażania LSR-
procedury i regulaminy LGD „ „Trygon-Rozwój i 

Innowacja”-Rozwój  
i Innowacja” 

Dyrektor Biura LGD – Tomasz Stefanowicz 5 11 

Tabela 23 Szkolenia członków organów LGD w okresie od 1.01.2016 do 26.11.2021
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Wśród 105 ankietowanych dominuje internet, jako główna forma, dzięki której docierała do nich 

informacja o LGD. Lokalna prasa oraz lokalne imprezy znajdują się na kolejnych miejscach w tym 

zakresie. Wyniki te potwierdzają wcześniej przedstawione dane statystyczne odnośnie odsłon stron 

internetowych, jak również obserwacje pracowników LGD o skuteczności bezpośredniego kontaktu z 

potencjalnymi wnioskodawcami. Pozostałe formy miały zdecydowanie mniej wskazań. Należy 

zaznaczyć, że LGD nie prowadzi swojego profilu na portalu Facebook, co koresponduje z wysokim 

odsetkiem wskazań negatywnych, dotyczących tej formy komunikacji.  

 
Wykres 9 W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące LGD? 

 

Odpowiedzi na kolejne pytanie udzieliło 22 osób. Informacje na temat wniosków rozchodziły się trochę 

innym kanałem niż te o LGD. O ile internet ponownie jest głównym medium informacyjnym, to jednak 

tzw. „poczta pantoflowa” oraz spotkania informacyjne okazały się istotne dla potencjalnych 

wnioskodawców. Tablice informacyjne, czy prasa nie były znaczące w tym zakresie dla badanych osób.  
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Wykres 10 W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w LGD? 

 

Wśród 22 osób, 20 wskazuje, że LGD w wystarczającym stopniu informowało o możliwości pozyskania 

środków. Pojedyncze głosy odmienne nie wpływają na ogólną wysoką ocenę efektywności komunikacji 

w tym zakresie.  
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Wykres 11 Czy LGD w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków? 

W gminach dostrzegane w umiarkowanym zakresie są efekty podejmowanych działań. Blisko 70% ze 

105 badanych potwierdza uczestnictwo w lokalnych imprezach dofinansowanych ze środków LGD. 

Jednak około połowa brało udział w szkoleniach lub spotkaniach organizowanych przez LGD, czy też 

korzystała z infrastruktury dofinansowanej ze środków LGD.  

 
Wykres 12 Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD funkcjonujące na 
terenie gminy, w której Pan/i mieszka? 

Dwadzieścia dwie ankietowane osoby wskazują w większości na różne formy doradztwa, z których 

korzystały na etapie składania wniosków. Niemal wszyscy otrzymali wsparcie na temat możliwości 

uzyskania dofinansowania do projektu. Najmniej, bo około ¾ osób wskazuje na wsparcie w zakresie 

szczegółowych zasad oceny wniosków, jak i wsparcia polegającego na wskazaniu prawidłowych 

wzorów wniosków i instrukcji do nich, co można tłumaczyć faktem, ze zasady oceny wniosków jak i 
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wzory wniosków są dostepne pod ogłoszeniem o naborze. Są one łatwo dostępne oraz omawiane 

szczegółowo podczas szkoleń. 

 

 
Wykres 13 Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie składania wniosku? 

 

Na każdym etapie prowadzenia operacji pozytywna ocena wsparcia dominuje wyraźnie wśród 

badanych osób. W pojedynczych przypadkach ankietowani nie potrafią jasno określić swojego zdania 

w tym temacie. W żadnym przypadku nie pojawia się ocena negatywna. Wyniki te świadczą 

o efektywności wsparcia i zadowoleniu osób uczestniczących w projekcie. Poniższa tabela pozwala na 

zapoznanie się ze szczegółami. 

 

Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD na różnych etapach prowadzenia operacji 

 
Zdecydowanie 

zgadzam się 

Raczej 

zgadzam 

się 
Trudno 

powiedzieć 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

Nie 

korzystałem/am 

ze wsparcia na 

tym etapie N 

Etap 

składania 

wniosku 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 18 3 0 0 0 1 22 

Udzielone porady 

były przydatne 17 4 0 0 0 1 22 
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Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z 

LGD było 

odpowiednie 17 4 0 0 0 1 22 

Etap 

realizacji 

operacji 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 17 2 1 0 0 2 22 

Udzielone porady 

były przydatne 16 3 1 0 0 2 22 

Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z 

LGD było 

odpowiednie 16 3 1 0 0 2 22 

Etap 

rozliczania 

operacji 

Zakres udzielonych 

porad spełnił moje 

oczekiwania 16 4 0 0 0 2 22 

Udzielone porady 

były przydatne 14 6 0 0 0 2 22 

Przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy/ców z 

LGD było 

odpowiednie 16 4 0 0 0 2 22 

Tabela 24 Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD na różnych etapach prowadzenia operacji. 
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Wszystkie 22 osoby wskazują na jednoznaczność kryteriów wyboru wniosków i chęć korzystania ze 

wsparcia LGD w przyszłości. Na wysokim poziomie około 90% pozytywnych wskazań znajduje się 

również ocena czytelności procedur wyboru wniosków. Wyniki te świadczą o ogólnym wysokim 

zrozumieniu i jasności procedur składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD.  

 

 
Wykres 14 Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD. 

Rozdział 6 Odpowiedzi na pytania badawcze. 

6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR  
Zmiany, które są dostrzegalne na poziomie gmin, to przede wszystkim fakt, że wiele osób wyszło z tak 

zwanej „szarej strefy”. Wzrost przedsiębiorczości i aktywizacja mieszkańców, nie sprawiają jednak, że 

cele główne miałyby się zdezaktualizować. W dalszym ciągu w obszarze infrastruktury potrzebne są 

środki finansowe, które pozwolą na wprowadzenie usprawnień. Patrząc na wpływ, to ważna była 

aktywność pierwszych osób, które składały wnioski – ich zaangażowanie pokazało innym, że własny 

biznes można rozkręcić.  

W kontekście kolejnego okresu programowania 2023-2027, wydaje się, że środki będą potrzebne 

bardziej na podejmowanie działań w obszarze przedsiębiorczości (zakładanie firm), niż rozwijania 

istniejących. Przedsiębiorcy mają inne możliwości pozyskiwania środków.  

W ogólnym rozrachunku najmocniejszy wpływ widać w obszarze przedsiębiorczości. Wniosków było 

bardzo dużo i środki zostały wykorzystane. Co ciekawe, pomimo tego, że środków jest coraz więcej, to 

zapotrzebowanie wciąż jest i środków jest za mało aby zaopiekować wszystkie potrzeby mieszkańców 

w tym zakresie. Warto jedna zauważyć, że jest zróżnicowanie pomiędzy gminami. W Boguchwale 

więcej osób szuka środków z przedsiębiorczości. W Świlczy natomiast to stowarzyszenia bardziej się 

o nie starają. 
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6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny  
 

W tym zakresie przede wszystkim punktem odniesienia może być poziom zakładanych wskaźników, 

które w większości są na zadowalającym poziomie. W projektach grantowych zaplanowane jest 

wydanie publikacji oraz dalsze działania w ramach renowacji obiektów zabytkowych. Jednocześnie to, 

z czym będą się zmagać wnioskodawcy/grantobiorcy jest wzrost cen za materiały budowlane. 

Zakładany budżet na poszczególne inwestycje może być z tego powodu zdezaktualizowany.  

Dostępne dane z badań ankietowych pokazują, że na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” więcej 

dzieje się w obszarze aktywizacji i rozwoju kapitału społecznego, lecz jednocześnie mniej wyraźnie jest 

to dostrzegane przez mieszkańców. 

W dalszych krokach oddziaływania w celu rozwoju kapitału społecznego mógłby się odbywać poprzez 

różnego rodzaju wydawnictwa. Na terenie LGD zarysowuje się tendencja do dbania o swoje tak zwane 

małe ojczyzny. Wiele osób ma w swoich zasobach ogrom wspomnień, który mógłby zostać zebrany 

i wykorzystany w postaci monografii. Mieszkańcy dysponują też fotografiami obrazującymi przeszłość, 

co też mogłoby zostać wykorzystane, jako materiał do wystaw multimedialnych. Takie działania na 

terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” mogłyby być ciekawe.  

6.3. Przedsiębiorczość 
Na terenie LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaobserwowano znaczny wzrost liczby działalności 

gospodarczej, co jest oczekiwanym i zadowalającym trendem. Pracownicy i przedstawiciele organów 

LGD zauważają, że z pewnością działania podjęte ze środków nie są jedynym czynnikiem, który na to 

wpływa, lecz z pewnością ważnym. Daje to poczucie wpływu i zachęca do dalszych działań w tym 

zakresie.  

Działania LGD w kierunku rozwoju przedsiębiorczości są bardzo pozytywnie odbierane. Jednocześnie 

nie da się uniknąć nadużyć, które się pojawiały. Obserwowano próby meldowania się czasowego na 

terenie gmin w celu otrzymania środków finansowych. LGD zadziałało w tym zakresie, aby objąć 

dofinansowaniem osoby, które mogą okazać dowód dłuższego zameldowania na tym terenie 

i preferowano te, które inwestują w produkcję (większa stałość). Wszystko po to, aby utrzymać 

działalności i zyski z nich w regionie LGD. 

Te projekty powinny być kontynuowane. Młodzi ludzie zamiast wyjeżdżać pozostają na tym terenie. 

Powstają drobne usługi, ludzie korzystają wzajemnie z różnych oferowanych usług (np. geodeta, 

ogrodnik) i pieniądze z podatków pozostają w gminie.  

Wśród opinii pojawiają się również takie, które wskazują, że mankamentem był obniżony poziom 

dofinansowania dla samorządów. Jednak w części przypadków efektywność projektów przekonała do 

większej inwestycji w działania pro-przedsiębiorcze.  

6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 
W ramach wdrażania LSR w tym okresie programowania zainwestowano sporo środków w renowacje 

kapliczek. W tym wypadku warto podkreślić, że pomimo niewielkich środków, to odzew społeczny jest 

dosyć wyraźny i pozytywny. Przykładem tego jest przedsięwzięcie jednego z mieszkańców, który dzięki 

pozyskanym środkom przeniósł jedną ze starych kapliczek w miejsce poza bezpośrednim ruchem 
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samochodowym. Została ona odrestaurowana, a mieszkańcy przyjęli tę inicjatywę z dużym 

zadowoleniem.  

W dłuższej perspektywie warto będzie rozwijać miejsca o potencjale widokowym oraz trasy rowerowe. 

Krajobraz oraz bliskość Rzeszowa sprzyja takim inwestycjom, które mogą przyciągnąć turystów 

weekendowych. O większych inwestycja w turystykę trudno w tym momencie mówić, patrząc na 

środki, które są do zagospodarowania w tym obszarze.  

6.5. Grupy defaworyzowane 
 

W kontekście osiągniętych wskaźników pracownicy i członkowie organów LGD wskazują, że w LSR 

właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane a realizowane działania odpowiadały na ich potrzeby. 

Pojawiły się zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i angażowania się 

w działania stowarzyszeń i grup. Takie działania zostały przez te osoby podjęte.  

W kontekście wpływu na poziom ubóstwa, czy wykluczenia społecznego z pewnością kwoty, którymi 

dysponują LGD w ramach środków na dofinansowania są pomocne w tym zakresie. Wskazują na to 

statystyki związane na przykład z spadkiem beneficjentów opieki społecznej. Z drugiej jednak strony 

pojawiają się zdania, że pomimo ważnej funkcji środków z LGD, nie są one remedium na wyleczenie 

ubóstwa. Osobami wykluczonymi powinna zajmować się opieka społeczna, a nie LGD w ramach 

dofinansowań. Wybrzmiewa również konkluzja od członków Rady, że opieka społeczna też może 

składać wnioski. 

6.6. Innowacyjność 
 

Kwestia innowacyjności stanowi trudność dla członków Rady, podejmujących decyzje odnośnie oceny 

tego kryterium. Pojęcie innowacyjności zostało szczegółowo wyjaśnione w opisie kryteriów wyboru 

oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium. To Wnioskodawcy poprzez 

załączone dokumenty muszą udowodnić, czy operacja ma charakter innowacyjny, a członkowie Rady 

na podstawie tego opisu oraz wiedzy eksperckiej podejmują decyzję w zakresie przyznania punktów w 

tym kryterium.  

6.7. Projekty współpracy 
 

Pracownicy i przedstawiciele organów LGD zauważają, że w ostatnich latach „nie mieli szczęścia do 

projektów współpracy”. Co prawda oba projekty będą realizowane, ale oczekiwania wobec nich były 

większe i nie ma z tego powodu większego zadowolenia.  

Projekt krajowy został zorganizowany dosyć sprawnie. Jednak na etapie realizacji pojawiły się 

problemy we współpracy z lokalnymi LGD z województwa małopolskiego. Problemy te skutkowały 

ostatecznie zerwaniem pracy nad projektem z tym partnerem. Udało się finalnie podpisać umowę z 

innym LGD i projekt będzie dokończony. Sama idea wydaje się być wartościowa, ale może fakt 

pandemii utrudnił pełne skorzystanie z tej opcji. 
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W odczuciu pracowników projekty współpracy w takiej formie, nie wnoszą raczej nowej jakości. 

Wydaje się, że do celów promocji regionu współpraca projektowa nie jest optymalnym narzędziem. 

 

6.8. Ocena funkcjonowania LGD  
 

Przedstawiciele gmin LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” podkreślają efektywność współpracy i 

komunikacji w ramach współdziałania, co jest istotne w kontekście dalszej perspektywy. Zarówno na 

poziomie współpracy, jak i procedur ocena pracy biura i komisji w opinii Zarządu jest wysoka.  

Szczególnie dobrą opinią cieszy się biuro, które według Zarządu „trzeba pochwalić” za efektywność 

działania i zaangażowanie. Pracownicy biura są widoczni, angażują się w różnorodne wydarzenia na 

terenie gmin LGD, co pozwala na wykorzystanie potencjału. Również na poziomie współpracy 

z wnioskodawcami ich chęć pomocy i wsparcia wpływa na późniejszą czytelność wniosków. 

Dostrzegalna jest życzliwość i umiejętności merytoryczne pracowników biura.  

Samo doradztwo również w opinii członków organów LGD działa w sposób skuteczny. Warto również 

podkreślić, że najbardziej efektywną formą w tym zakresie jest jednak spotkanie osobiste. W takich 

sytuacjach widać, że jakość wniosków jest wyższa. W bezpośrednim kontakcie wnioskodawcy mogą 

bardziej precyzyjnie dopytać o konkretne zapisy i uzyskać poradę. W innych przypadkach, praktyka 

pokazuje, że wnioski bywają niekompletne i potrzebne są dalsze korekty i uzupełnienia. Również na 

poziomie szkoleń można zaobserwować, że wnioskodawcy mają lepszą orientację we wnioskach.  

 

6.9. Ocena procesu wdrażania 
 

Realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem. Większość założonych 

przedsięwzięć znajduje się obecnie na etapie realizacji, co pozwala myśleć o efektywności działań w 

tym zakresie. Przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie 

realizacji LSR i jej rezultatach.  

Zbierane dane były wiarygodne, ankiety obszerne – czasami zaskakujące w swojej wnikliwości pytań. 

Widać na tej podstawie dużą dbałość o wskaźniki, co jest jednocześnie potrzebne, aby utrzymać pewną 

dyscyplinę działania. Kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów, które były spójne z celami 

LSR. Same w sobie są dosyć przyjazne i raczej jasne, chociaż zdarzają się osoby, które się na nie skarżą. 

Rzadko ktoś jednak określa je, jako niezrozumiałe. Co więcej, można je również określić, jako 

obiektywne. Zawsze jest pole do poprawy, ale na tę chwilę są prawidłowo zrobione.  

W zakresie naborów przykładano wagę do tego, żeby kryteria były jasne, ale dla wnioskodawców nie 

zawsze tak było. Po pierwszych naborach kryteria zostały zmodyfikowane, dzięki czemu stały się 

bardziej czytelne. Opracowane zostały również adekwatne sposoby oceny kryteriów, dzięki czemu 

łatwiej było się odnosić do uwag.   
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6.10. Wartość dodana podejścia LEADER 
 

Dotychczasowa współpraca pomiędzy poszczególnymi gminami LGD układa się dobrze, o czym 

świadczy długoterminowa współpraca i chęć jej kontynuowania. Pojawiające się środki dofinansowania 

na projekty, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, są coraz wyższe, ale nie wyczerpują 

zapotrzebowania. Świadczy to zarówno o możliwości skorzystania z nich w tym rejonie, jak również 

skuteczności działań promocyjnych. Projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru i przyczyniają się do jego wzmocnienia. 

Pojawiają się jednak różne opinie na temat kierunku, w którym środki powinny być kierowane.  
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7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje. 
 

1. Ogólny wpływ środków na główne cele zawarte w LSR wydają się być dosyć widoczne, 

szczególnie na poziomie osiąganych wskaźników. Najmocniejszy i najbardziej mierzalny jednak 

wpływ jest obserwowalny w obszarze przedsiębiorczości. Wnioskiem, który przyświeca w tym 

obszarze jest jednak większa koncentracja na wsparciu osób, które chcą rozpocząć działalność 

niż na istniejących przedsiębiorcach. Pozwoli to z jednej strony w dalszym ciągu rozwijać 

przedsiębiorczość, ale z drugiej mocniej przyczynić się do aktywizacji osób z grup 

defaworyzowanych, którzy mają mniejszą możliwość na zatrudnienie.  

 

2. W zakresie wzmocnienia kapitału ludzkiego poziom uzyskanych wskaźników wydaje się być 

zadowalający jednak wydaje się, że na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. W tym zakresie 

ważnym czynnikiem, który mógł utrudnić pełne skorzystanie z możliwości integracyjnych była 

pandemia. Pomimo organizacji przedsięwzięć kulturalnych w ankietach można znaleźć 

informacje o niezbyt wyraźnej poprawie relacji międzyludzkich, przy czym wiele osób nie potrafi 

wskazać, w jakim kierunku nastąpiła zmiana. W kontekście dalszych działań warto tym samym 

wzmacniać poczucie wspólnoty i inwestować w działania promujące społeczność lokalną.  

 

3. Obszar przedsiębiorczości cieszył się największym zainteresowaniem wnioskodawców. Dalsze 

działanie i kontynuacji strategii LSR wydaje się zasadna. Zmiany, które są proponowane dotyczą 

jednak większej koncentracji na osobach rozpoczynających działalność. Pozostali przedsiębiorcy 

mają możliwość korzystania z innych dotacji.  

 

4. Projekty związane z turystyką i kulturą chociaż spotykające się z aprobatą społeczną, wydają się 

być mniej wyraziste w kontekście wzmocnienia ruchu turystycznego. Możliwe, ze wskazywana 

mniejsza ilość środków na ten cel ograniczyła możliwość organizacji przedsięwzięć o większym 

zakresie wpływu na cały obszar. Możliwe, że zrealizowana poprawa infrastruktury drogowej oraz 

wdrożenie projektu współpracy związanego z turystyką rowerową pozytywnie wpłynie na tę 

sferę.  

 

5. Dane statystyczne i wskaźniki pokazują, że w skali regionu sytuacja osób defaworyzowanych 

polepszyła się. Świadczą o tym spadki w zakresie ilości osób bezrobotnych, czy beneficjentów 

pomocy społecznej. O ile trudno oszacować siłę wpływu samych działań w ramach LGD, to na 

pewno działania te miały znaczenie na zmniejszenie ubóstwo w regionie. Pojawia się też ciekawy 

wniosek o związany z możliwością składania wniosków o dofinansowanie przez domy opieki 

społecznej, co również mogłoby wpłynąć na jakość wsparcia. 

 

6. Innowacyjność jest punktem, który sprawia trudność w ocenie organom LGD. Arbitralność oceny 

w zakresie innowacyjności wniosków buduje dyskomfort wśród opiniodawców. Jednocześnie 

pojawiają się postulaty o usunięcie tego kryterium, jako istotnego. 

 

7. Odnośnie zmian to jedyną zgłaszaną kwestią jest potrzeba nakierowywania potencjalnych 

wnioskodawców na obszary, w których będzie można dostać dofinansowanie. Otwarte pytania 

na temat potrzeb w mniejszym zakresie się sprawdzają. LGD nie ma wpływu na wielkość 

możliwych do otrzymania środków oraz dowolnego dysponowania nimi. Dodatkowo pojawiają 
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się również opinie na temat zmiany profilu LGD na taki, który mocniej nakierowany będzie na 

pomoc biedniejszym (większej grupie, w tym osób starszych), niż pojedynczym osobom.  

 

8. Odnośnie procesu wdrażania panuje zgoda, że założenia są realizowane i podążają 

w oczekiwanym kierunku. Pojawiające się problemy, czy trudności są na bieżąco rozwiązywane 

– niejasne kryteria precyzowane, a nabory realizowane w celu zebrania potrzebnej ilości 

wniosków. Zmiany w tym zakresie nie wydają się być na tę chwilę konieczne. 

 

9. Wartość dodana projektu LEADER jest trudna do owskaźnikowania, natomiast zauważalna na 

różnych poziomach. Wielość projektów i dalsza chęć starania się o dofinansowanie stanowi 

ważny dowód na to, jak mocno możliwość korzystania ze środków wpisała się w codzienność 

mieszkańców. Realizacja projektów z różnych obszarów daje możliwość ich dostrzegania przez 

różne grupy społeczne. Powszechność przedsiębiorczości i wzrastająca ilość udogodnień 

sprawia, że możliwe będzie coraz większe przywiązanie do lokalnych społeczności i chęć 

inwestycji w nie.  
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji  

badania. 

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD  
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. 
Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na 
identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut. 

Z góry dziękujemy za pomoc! 

 
1. Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej zmiany? 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na 
to, co dzieje się w gminie 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku 
pracy 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Powstały nowe firmy 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Pojawiły się nowe formy wsparcia 
dla ludzi młodych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Podejmowano inicjatywy, których 
celem było wsparcie osób starszych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw 
służących kultywowaniu lokalnej 
tradycji 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy 
mieszkańcami 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Zwiększył się ruch turystyczny 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Poprawił się stan zabytków 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Pojawiły się nowe formy spędzania 
wolnego czasu 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Poprawił się stan infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Zwiększyła się liczba wydarzeń 
kulturalnych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Przestrzeń publiczna stała się 
bardziej estetyczna 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 
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2. Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków finansowych w 
gminie, w której Pan/i mieszka. Które z wymienionych obszarów wymagają dofinansowania? 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Promocja obszaru 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Oferta kulturalna 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Infrastruktura sportowa 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Drogi 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Infrastruktura społeczna 
(świetlice, miejsca spotkań) 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Szkolenia i warsztaty dla 
mieszkańców 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Działalność organizacji 
pozarządowych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Opieka nad osobami starszymi 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Wsparcie dla istniejących firm 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

Dofinansowanie dla osób 
planujących założyć firmy 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie nie 

 
3. Czy słyszał Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a. Tak 🡪 Proszę przejść do pytania nr 4. 

b. Nie 🡪 Proszę przejść do pytania nr 5. 

 
4. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Lokalnej Grupy Działania. Proszę 
zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.  

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 
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Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów 
promocyjnych 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
organizowanych przez LGD 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem profil LGD na Facebooku Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
5. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD 
działające na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 
wierszu tabeli. 

Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie bądź modernizacja 
były dofinansowane ze środków LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektów 
dofinansowanych przez LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych przez LGD? Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych dofinansowanych ze 
środków LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
6. Proszę wskazać, w którym przedziale wiekowym się Pan/i mieści. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a. 18-25 lat 

b. 26-35 lat 

c. 36-45 lat 

d. 46-55 lat 

e. 56-65 lat 

f. 66 lat lub więcej 

 
7. Proszę podać swoją płeć. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a. Kobieta 

b. Mężczyzna 

c. Wolę nie podawać. 
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Ankieta dla beneficjentów  
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Ankieta 
jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację 
osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut. 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która jest lub była realizatorem projektu wspartego 
przez Lokalną Grupę Działania (np. polegającego na założeniu działalności gospodarczej). W przypadku, 
gdy beneficjentami wsparcia był podmiot (Urząd Gminy, Ośrodek Kultury, Organizacja Pozarządowa, 
OSP, KGW), ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która w ramach danego podmiotu była 
bezpośrednio zaangażowana w realizację dofinansowanego projektu.  

 
Z góry dziękujemy za pomoc! 

 
W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w 
którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

a. Zdecydowanie zgadzam się 

b. Raczej zgadzam się 

c. Trudno powiedzieć 

d. Raczej nie zgadzam się 

e. Zdecydowanie nie zgadzam się 

 
W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w Lokalnej Grupie Działania? 

Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub 
materiałów promocyjnych 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
organizowanych przez LGD 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 
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Odwiedzałem/am profil LGD na Facebooku Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez Pana/ią) na złożenie wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej do LGD? Proszę wybrać jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje 
główny powód złożenia wniosku do LGD. 

a. Było to jedyne dostępne źródło finansowania mojego projektu 

b. Nie otrzymałem/am dofinansowania z innych środków/innego programu 

c. Chciałem/am skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków 

d. Zostałem/am zachęcony/a do złożenia wniosku przez LGD 

e. Na moją decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z doradztwa w biurze LGD 

 
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania wniosku? Proszę ocenić w jakim 
stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę zaznaczyć 1 
odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie składania 
wniosku? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla 
mojego projektu 

Tak Nie 

Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania Tak Nie 

Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich Tak Nie 

Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria wynikające z LSR Tak Nie 

Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku Tak Nie 

Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków Tak Nie 
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Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji projektu? Proszę ocenić w jakim 
stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę zaznaczyć 1 
odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia projektu? Proszę ocenić w 
jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. Proszę 
zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 
 wierszu tabeli. 

Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez 
LGD 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 
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Kontaktuję się w inny sposób Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Nie mam z LGD żadnego kontaktu Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? Proszę zaznaczyć 
1 odpowiedź. 

a. Tak 

b. Trudno powiedzieć 

c. Nie 

 
Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów? Proszę wybrać jedną odpowiedź, 
która najlepiej opisuje Pana/i projekt. 

a. Ja i moja rodzina 

b. Moja organizacja 

c. Ogół mieszkańców gminy/ obszaru LGD 

d. Turyści 

e. Przedsiębiorstwa 

f. Inne 

Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD. 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Procedury wyboru 
wniosków o 
dofinansowanie w LGD 
były dla mnie czytelne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Kryteria wyboru 
wniosków były dla mnie 
jednoznaczne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Kryteria wyboru 
wniosków pozwalały na 
wybór najlepszych 
projektów 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

LGD w wystarczającym 
stopniu informowała o 
możliwości pozyskania 
środków 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Jeśli będzie to możliwe, 
w przyszłości 
chciałbym/łabym 

Zdecydo-
wanie 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 

Zdecydo-
wanie się 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
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ponownie skorzystać ze 
wsparcia LGD 

zgadzam 
się 

zga-
dzam 

nie 
zgadzam 

wsparcia na 
tym etapie 

Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy 
wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? 

a. Tak 🡪 Proszę odpowiedzieć na następne pytanie.  

b. Nie 🡪 Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Jakie to były problemy? Na pytanie odpowiadają tylko osoby, które w poprzednim pytaniu wybrały 
odpowiedź „Tak”. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem projektu (np. problemy 
wynikające z branży w której działa przedsiębiorca, odbiorcami działań NGO 
lub uzgodnieniami dotyczącymi przebiegu tras rowerowych w projekcie 
gminnym) 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy finansowe (np. z wypłatą dofinansowania, kredytem na realizację 
zadania, zmiennością cen w czasie realizacji zadania względem wpisanych 
we wniosku) 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy formalno-prawne Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami itp.) Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Trudność w dostępie do informacji na temat składania, realizacji lub 
rozliczenia projektu 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu pandemii Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 


