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I. Wstęp. 

W obecnym 2015 roku kończy się okres faktycznego wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju 

na lata 2007 – 2013. Patrząc na historię tzw. podejścia Leader w latach 2004 – 2006 trzeba 

pamiętać, że rozwiązania przyjęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013 zdecydowanie różnią się od tych z poprzedniego okresu wdrażania. Po pierwsze, 

ogromna większość tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD) zawiązana została na nowo                          

w postaci Stowarzyszeń, do których mogły przystąpić na pełnych prawach (na mocy zapisów 

ustawy „O Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich”) nie tylko osoby fizyczne, ale również 

osoby prawne ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. 

Powstało w ten sposób wiele LGD, które nierzadko liczą sobie 70 – 100 członków. Po drugie, 

ogromna większość środków zaplanowanych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) 

wdrażanych jest poprzez konkursy na realizację operacji: „odnowa i rozwój wsi”, „małe 

projekty”, „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”. Rozwiązanie to w dużym stopniu wymusiło konstrukcję LSR oraz 

nałożyło na LGD konieczność organizowania konkursów, a także promowania ich pośród 

potencjalnych beneficjentów. Po trzecie, status Instytucji Wdrażających Oś 4 Leader uzyskały 

Urzędy Marszałkowskie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 

które otrzymały duży zakres obowiązków związanych z nadzorem nad LGD oraz oceną 

formalną i podpisywaniem umów na operacje „odnowa i rozwój wsi”, „małe projekty” 

(Urzędy Marszałkowskie) oraz „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” (ARiMR). Jak pokazała rzeczywistość, nałożenie na Urzędy 

Marszałkowskie i Agencję nowych obowiązków, przy jednoczesnych brakach organizacyjnych 

i merytorycznych tych instytucji, stanowiły jedną z głównych przeszkód przy efektywnym 

wdrażaniu działań w ramach Osi 4 Leader.  

O uwarunkowaniach tych należy pamiętać przy dokonywaniu badania ewaluacyjnego celów 

ogólnych i szczegółowych LSR. Niniejszy raport stanowi właśnie taką ewaluację dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”.  
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Co to jest Leader? 

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę 

partnerską. Inicjatywa LEADER, realizowana w Unii Europejskiej od 1991 r., stanowi nowe 

podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego                                  

i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie 

społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.  

W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD), 

funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa ponad 330 grup. Przez swoje 

działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób 

innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo – kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc 

pracy i promocji obszarów wiejskich.  

LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, 

społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem 

wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.  

W latach 2007 – 2013 Leader realizowany jest w Polsce w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich działania Osi  4.  

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się  

z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD opracowuje 

program wspólnych działań w formie dokumentu – Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która 

opisuje takie obszary tematyczne, jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR 

będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.  

 

Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD mogą ubiegać się o pomoc finansową 

w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

 Odnowa i rozwój wsi 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Małe projekty  
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Charakterystyka LGD i obszaru badania  

 

Działalność LGD „Qwsi” obejmuje obszar 691 km2 zamieszkiwany przez 63 808 osoby (dane 

GUS). 

Obszar działania Stowarzyszenia „Qwsi” stanowią następujące jednostki samorządu 

terytorialnego: 

                        ● Gmina Bardo; 

                        ● Gmina Ciepłowody; 

                        ● Gmina Kamieniec Ząbkowicki; 

                        ● Gmina Ząbkowice Śląskie; 

                        ● Gmina Ziębice; 

                        ● Gmina Złoty Stok. 

Wszystkie gminy, należące do LGD „Qwsi”, sąsiadują ze sobą i należą do powiatu 

ząbkowickiego, dlatego podstawowym elementem spójności terenu objętego LSR jest 

spójność administracyjna. Omawiany teren położony jest w południowo – wschodniej części 

województwa dolnośląskiego, od północy graniczy z powiatem dzierżoniowskim                                 

i strzelińskim, od wschodu z powiatem nyskim (woj. opolskie), od południowego zachodu                   
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z powiatem kłodzkim, a od zachodu z gminą Stoszowice (powiat ząbkowicki), graniczy także          

z Republiką Czeską. 

Obszar działania LGD „Qwsi” stanowi teren zawarty  pomiędzy Górami Bardzkimi i Złotymi              

a Wzgórzami Niemczańsko – Strzelińskimi. Pod względem fizjograficznym jest to obszar 

leżący w przeważającej części na Przedgórzu Sudeckim, oraz fragmentarycznie                                    

w makroregionach: Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie. Rzeźba terenu charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem, występują tu zarówno tereny płaskie, jak i pagórkowate czy 

górzyste. W obrębie Przedgórza Sudeckiego na omawianym terenie znajdują się następujące 

mezoregiony: Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie, Obniżenie Otmuchowskie, Przedgórze 

Paczkowskie oraz Obniżenie Podsudeckie. Makroregion – Sudety Środkowe reprezentowany 

są przez mezoregion – Góry Bardzkie, a Sudety Wschodnie przez mezoregion – Góry Złote. 

Najbardziej znanym, jednym z piękniejszych mikroregionów jest Przełom Nysy Kłodzkiej, 

znajdujący się w okolicach Barda. 

 

Metodyka i zakres badania ewaluacyjnego 

W ramach badania dokonana zostanie ocena stopnia adekwatności realizowanych w ramach 

LSR celów ogólnych i szczegółowych do obecnych potrzeb społeczności lokalnej (teren LGD 

„Qwsi” - gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śl., Ziębice, Złoty Stok) 

oraz ocena zmiany na obszarze poprzez analizę dostępnych danych statystycznych i ich 

analizę przez pryzmat danych z diagnozy LSR. 

Narzędzia badawcze: 

- badanie ankietowe członków LGD oraz organów, 

- badanie ankietowe beneficjentów, 

- analiza porównawcza celów i działań realizowanych przez samorządy i członków LGD z 

innych źródeł finansowania (sprawdzenie czy strumień środków, który płynął z RPO, PROW, 

POKL, etc. wspomagał cele LSR), 

- min. 4 case study (sprawdzenie jak różni beneficjenci realizowali projekty w ramach 

konkretnych celów), 

- min. 1 focus. 
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Do badania ewaluacyjnego wykorzystane zostały dane, materiały, dokumenty i opracowania 

własne, będące w posiadaniu LGD na dzień 20 marca 2015 roku.  

 

Za współpracę i bezcenną pomoc w realizacji badań chciałbym podziękować członkom 

Zarządu oraz Rady, pracownikom biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. 

 

 

 

Paweł Antoniewicz 

Realizator badania 
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II. Analiza stopnia realizacji budżetu na wdrażanie LSR. 

1. Analiza budżetu na wdrażanie LSR – operacje wybrane do realizacji. 

Pierwszym elementem monitoringu stopnia realizacji celów LSR jest zestawienie liczby                        

i budżetów operacji wybranych przez Radę LGD. Należy przypomnieć, że Rada LGD dokonuje 

jedynie oceny zgodności z LSR oraz oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

To na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR wniosek weryfikowany jest od 

strony formalnej, a następnie podpisywana jest umowa na jego realizację. Instytucje te 

dokonują również weryfikacji wniosków o płatność.   

Łącznie w latach 2009 – 2014 złożonych zostało 414 wniosków o przyznanie pomocy. 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące: 

 I kolumna – numer naboru wniosków, w ramach którego wybierane były operacje 

danego typu; 

 II kolumna – rok, w którym ogłoszony był dany nabór; 

 III kolumna – informacja o liczbie wniosków uznanych przez członków Rady za 

zgodne z LSR i spełniające minimalne wymagania punktowe na etapie oceny wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

 IV kolumna – informacja o liczbie wniosków realizowanych po etapie oceny w 

Urzędzie Marszałkowskim („odnowa i rozwój wsi” oraz „małe projekty”) oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) („tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”). 

Liczba w nawiasach wskazuje ile wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji; 

 V kolumna – informacja o kwocie naboru na dany typ operacji; 

 VI kolumna – informacja o wnioskowanej kwocie operacji w ramach danego naboru; 

 VII kolumna – informacja o kwocie operacji wybranych przez Radę i mieszczące się w 

limicie; 

 VIII kolumna – informacja o kwocie na jaką podpisane zostały umowy; 

 IX kolumna – informacja o kwocie rozliczonej w ramach wniosków o płatność; 

 X kolumna – informacja o różnicy pomiędzy kwotą na jaką ogłoszony został nabór a 

kwotą wniosków wybranych do realizacji przez Radę; 

 XI kolumna – informacja o różnicy pomiędzy kwotą wniosków wybranych do 

realizacji przez Radę a kwotą na jaką podpisane zostały umowy.   
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numer 
naboru 

Rok 

Liczba 
wniosków 
wybranych 
przez Radę  

Liczba wniosków 
realizowanych po 
weryfikacji przez 

UMWD oraz 
ARiMR   

kwota naboru  kwota wybranych kwota umowy  kwota wypłacona 
różnica nabór a 

wybrane  
różnica wybrane a 

umowy 

Małe Projekty 

I 2009 6 3 111 369,00 zł 92 839,20 zł 45 252,34 zł 45 252,34 zł 18 529,80 zł 47 586,86 zł 

II 2010 13 10 241 287,08 zł 200 800,53 zł 126 827,51 zł 126 827,51 zł 40 486,55 zł 73 973,02 zł 

III 2011 34 23 484 571,05 zł 542 236,38 zł 306 710,48 zł 306 248,53 zł -57 665,33 zł 235 525,90 zł 

IV 2012 9 8 165 736,15 zł 149 071,60 zł 124 630,69 zł 119 841,76 zł 16 664,55 zł 24 440,91 zł 

V 2012 13 8 279 355,44 zł 266 717,53 zł 140 353,37 zł 133 016,10 zł 12 637,91 zł 126 364,16 zł 

VI 2012 25 19 500 000,00 zł 489 648,54 zł 322 871,43 zł 280 334,36 zł 10 351,46 zł 166 777,11 zł 

VII 2013 10 9 218 112,92 zł 215 822,99 zł 165 822,99 zł 128 673,71 zł 2 289,93 zł 50 000,00 zł 

VIII 2013 15 5 975 000,00 zł 708 794,29 zł 155 740,44 zł 147 490,18 zł 266 205,71 zł 553 053,85 zł 

IX 2013 24 19 663 945,67 zł 648 178,35 zł 432 432,72 zł 349 036,71 zł 15 767,32 zł 215 745,63 zł 

X 2013 5 5 266 205,71 zł 86 745,26 zł 86 745,26 zł 75 824,47 zł 179 460,45 zł 0,00 zł 

XI 2013 13 12 251 449,25 zł 242 773,77 zł 226 380,29 zł 183 062,29 zł 8 675,48 zł 16 393,48 zł 

XII 2013 11 7 229 460,45 zł 194 297,92 zł 116 935,47 zł 29 382,79 zł 35 162,53 zł 77 362,45 zł 

XIII 2014 23 16 536 743,77 zł 419 364,99 zł 273 146,69 zł 246 598,09 zł 117 378,78 zł 146 218,30 zł 

XIV 2014 3 3 152 061,92 zł 30 689,99 zł 25 621,40 zł 25 621,40 zł 121 371,93 zł 5 068,59 zł 

XV 2014 10 9 325 581,96 zł 230 303,51 zł 189 521,39 zł 118 546,43 zł 95 278,45 zł 40 782,12 zł 

XVI 2014 8 8 134 440,84 zł 87 789,31 zł 77 331,06 zł 55 494,32 zł 46 651,53 zł 10 458,25 zł 

SUMA   222 164 5 535 321,21 zł 4 606 074,16 zł 2 816 323,53 zł 2 371 250,99 zł 929 247,05 zł 1 789 750,63 zł 

 
 



S t r o n a  | 10 

 

 

 

 
Odnowa i rozwój wsi  

 

I 2009 7 2 647 651,00 zł 628 249,79 zł 145 469,85 zł 145 469,85 zł 19 401,21 zł 482 779,94 zł 

II 2010 3 3 896 171,00 zł 613 631,00 zł 433 015,00 zł 433 015,00 zł 282 540,00 zł 180 616,00 zł 

III 2011 28 26 4 355 243,40 zł 4 727 405,00 zł 3 237 037,72 zł 3 237 037,72 zł -372 161,60 zł 1 490 367,28 zł 

IV 2013 4 3 2 039 358,18 zł 347 545,00 zł 309 705,00 zł 309 705,00 zł 1 691 813,18 zł 37 840,00 zł 

V 2013 13 13 1 691 813,18 zł 1 520 551,00 zł 1 170 368,00 zł 832 941,73 zł 171 262,18 zł 350 183,00 zł 

VI 2013 2 2 171 262,18 zł 103 263,00 zł 97 344,00 zł 94 233,00 zł 67 999,18 zł 5 919,00 zł 

VII 2014 2 2 98 162,18 zł 73 325,00 zł 73 325,00 zł 40 243,00 zł 24 837,18 zł 0,00 zł 

VIII 2014 1 1 87 449,00 zł 33 231,00 zł 33 231,00 zł 33 231,00 zł 54 218,00 zł 0,00 zł 

SUMA   60 52 9 987 110,12 zł 8 047 200,79 zł 5 499 495,57 zł 5 125 876,30 zł 1 939 909,33 zł 2 547 705,22 zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

I 2009 1 0 123 362,00 zł 97 382,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 980,00 zł 97 382,00 zł 

II 2010 2 0 272 704,00 zł 123 912,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 148 791,50 zł 123 912,50 zł 

III 2011 7 2 616 260,30 zł 910 414,00 zł 127 566,00 zł 127 566,00 zł -294 153,70 zł 782 848,00 zł 

IV 2011 2 0 123 912,50 zł 114 567,13 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 345,37 zł 114 567,13 zł 

V 2011 3 2 385 846,30 zł 191 150,00 zł 159 150,00 zł 159 150,00 zł 194 696,30 zł 32 000,00 zł 

VI 2012 1 0 111 151,37 zł 13 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 98 151,37 zł 13 000,00 zł 

VII 2013 3 0 408 456,80 zł 384 100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 24 356,80 zł 384 100,00 zł 

VIII 2013 2 0 575 000,00 zł 423 950,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 151 050,00 zł 423 950,00 zł 

IX 2013 0 0 151 050,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 151 050,00 zł 0,00 zł 

X 2013 2 0 453 456,80 zł 91 625,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 361 831,80 zł 91 625,00 zł 

XI 2013 0 0 151 050,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 151 050,00 zł 0,00 zł 

XII 2013 2 0 361 831,80 zł 361 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 431,80 zł 361 400,00 zł 

XIII 2014 0 0 575 000,00 zł 196 935,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 196 935,00 zł 
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XIV 2014 3 3 378 065,00 zł 340 915,00 zł 340 915,00 zł 200 000,00 zł 37 150,00 zł 0,00 zł 

SUMA   28 7 3 221 200,07 zł 2 350 100,63 zł 627 631,00 zł 486 716,00 zł 1 022 581,24 zł 1 150 709,63 zł 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

I 2009 0 0 123 362,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 123 362,00 zł 0,00 zł 

II 2010 0 0 246 724,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 246 724,00 zł 0,00 zł 

III 2011 2 1 740 172,80 zł 148 668,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 591 504,80 zł 48 668,00 zł 

IV 2011 4 4 640 172,80 zł 367 000,00 zł 367 000,00 zł 367 000,00 zł 273 172,80 zł 0,00 zł 

V 2012 3 2 273 172,80 zł 249 185,50 zł 147 198,00 zł 147 198,00 zł 23 987,30 zł 101 987,50 zł 

VI 2013 10 9 975 000,00 zł 951 342,50 zł 850 818,50 zł 850 818,50 zł 23 657,50 zł 100 524,00 zł 

VII 2013 0 0 23 657,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 657,50 zł 0,00 zł 

VIII 2013 0 0 23 657,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 657,50 zł 0,00 zł 

IX 2014 0 0 23 657,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 657,50 zł 0,00 zł 

X 2014 0 0 23 657,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 23 657,50 zł 0,00 zł 

SUMA   19 16 3 045 919,40 zł 1 716 196,00 zł 1 465 016,50 zł 1 465 016,50 zł 1 377 038,40 zł 150 655,50 zł 

Opracowanie własne 
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2. Proces realizacji naborów. 

W powyższym zestawieniu nie widać bezpośrednio tej informacji, jednak analizując dane, 

będące w posiadaniu LGD oraz opierając się na wywiadach z przedstawicielami organów, 

członkami LGD oraz beneficjentami, można zwrócić uwagę na uwarunkowanie związane                   

z długim okresem oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz szczególnie ARiMR.  

Uwagę zwraca fakt, że pierwsze nabory ogłoszono już w 2009 roku. Jako pozytyw uznać 

należy fakt, że dla każdego typu operacji ogłaszany był przynajmniej jeden konkurs rocznie 

(poza „Odnową i rozwojem wsi”, gdzie w 2012r. nie został ogłoszony nabór, było to 

wynikiem wyczerpania w ramach konkursów przysługujących limitów na tą operację oraz 

długiej weryfikacji przez UMWD wniosków z poprzednich lat i braku informacji odnośnie 

wolnej kwoty do wykorzystania w następnych konkursach). Oznacza to, że LGD 

prawidłowo zaplanowała (i weryfikowała w trakcie wdrażania LSR) proces ogłaszania                      

i rozstrzygania konkursów.   

Warto przyjrzeć się również kwestii danych procentowych, dotyczących projektów 

realizowanych po weryfikacji w UMWD oraz ARiMR w stosunku do projektów wybranych 

przez Radę Programową. Dla LGD „Qwsi” wygląda to następująco: 

Typ działania  Procentowy udział projektów 

realizowanych w stosunku do 

projektów wybranych przez Radę 

„Małe projekty” 74% 

„Odnowa i rozwój wsi” 87% 

„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiebiorstw” 

25% 

„Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” 

84% 

Średnia dla wszystkich operacji 73% 

Opracowanie własne 

Przedstawione wartości procentowe należy uznać za zadowalające dla trzech typów 

operacji. Jedynie negatywnie, na tle innych operacji, prezentują się dane dla operacji 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  
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3. Wielkość alokacji w ramach naborów. 

Aby dobrze zanalizować zmiany całościowej alokacji, należy przyjrzeć się zmianom 

planowanego wsparcia na konkretne działania, jakie zachodziły w kolejnych latach. W 

pierwotnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju alokacja pomiędzy działaniami wyglądała 

następująco: 

Działania w Komponencie 4.1/ 

413 

Kwota w 

budżecie w 

PLN 

% 

Średnia 

wartość 

dotacji w 

PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
    740 172,80 10 - - 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
740 172,80     10 - - 

Odnowa i rozwój wsi 5 181 080,40 69,998 - - 

Małe projekty 740 302,00 10,0017 - - 

Razem  7 401 728,00 100 - - 

Opracowanie własne na podstawie zapisów LSR 

Powyższy podział środków jednoznacznie wskazuje, że przy planowaniu środków                                

w większym stopniu, na tle dolnośląskich LGD, wzięto pod uwagę interesy gmin i ich 

instytucji, które są głównymi beneficjentami w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi”. 

Na te działania zaplanowano aż 70% budżetu LSR, co jest górną granicą limitu, który 

przyjęły LGD na Dolnym Śląsku (w dużej części limity na tą operację mieściły się                             

w przedziale 55 – 70% budżetu LSR). Struktura podziału środków pomiędzy trzy pozostałe 

operacje częściowo podobna jest do założeń przyjętych przez pozostałe LGD – równo lub 

niewiele ponad wymagane 10% na operację „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz od 15% do 25% na operację                   

w ramach „Małych projektów”. Dla ostatniego typu operacji w pierwotnym budżecie LGD „Qwsi” 

przyjęto niski limit 10% całości alokacji na wdrażanie LSR. Dane te jednoznacznie pokazują, że                      
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w ramach LSR faworyzowane miały być samorządy i ich potrzeby inwestycyjne. Podejście to miało 

niewiele wspólnego z celami i ideą Programu Leader. Skutkiem tego była niska ocena złożonej 

na konkurs LSR. W kolejnych aktualizacjach dokumentu LSR budżet również został 

zaktualizowany (prezentujemy ostatnią wersję): 

Działania w Komponencie 

4.1/ 413 

Kwota w budżecie 

w PLN 
% 

Średnia 

wartość 

dotacji w PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

614 198,00 8,30 87 742 7 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
648 116,00 8,76 72 012 9 

Odnowa i rozwój wsi 3 836 264,57 51,83 123 750 31 

Małe projekty 2 303 149,43 31,11 16 934 136 

Razem  7 401 728,00 100 __ 183 

Opracowanie własne na podstawie zapisów LSR 

Dodatkowo LGD realizowała również tzw. „dodatkowe zadania”, gdzie podział środków 

został zaplanowany w następujący sposób: 

Działania w Komponencie 

4.1/ 413 

Kwota w budżecie 

w PLN 
% 

Średnia 

wartość 

dotacji w PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 
973 776,50 21,33 100 000 9,73 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
575 000,00 12,60 200 000 2,875 

Odnowa i rozwój wsi 2 000 751,00 43,83 200 075 10 

Małe projekty 1 014 830,68 22,23 28 189 36 

Razem  4 564 358,18 100 __ 58,605 

Opracowanie własne na podstawie zapisów LSR 
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Po zsumowaniu danych dotyczących tzw. „konkursów ogólnych” oraz „dodatkowych 

środków” podział środków wygląda następująco: 

Działania w Komponencie 

4.1/ 413 

Kwota w budżecie 

w PLN 
% 

Średnia 

wartość 

dotacji w PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

1 587 974,50 13,27 100 000 16,73 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 
1 223 116,00 10,22 111 192 11,875 

Odnowa i rozwój wsi 5 837 015,57 48,78 142 366 41 

Małe projekty 3 317 980,11 27,73 19 290 172 

Razem  11 966 086,18 100 __ 241,605 

Opracowanie własne na podstawie zapisów LSR 

Podział ten wskazuje, że w kolejnych wersjach budżetu wzięto pod uwagę możliwości 

pozyskiwania środków przez lokalne organizacje pozarządowe (w ramach „Małych 

projektów”) oraz rolników, mikroprzedsiębiorców oraz osób fizycznych (w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw”). Podejście to jest zgodne z celami Programu Leader i ma 

bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie partnerskiego podejścia oraz zaangażowania        

w działalność LGD innych podmiotów niż tylko samorządy.  

Wnioski: 

 Biorąc pod uwagę praktyczne uwarunkowania wdrażania osi 4 Leader ostateczny 

budżet wydaje się być optymalną strukturą. Z punktu widzenia celów Leadera 

istotne jest wspieranie lokalnej aktywności, kapitału społecznego i drobnej 

przedsiębiorczości, a mówiąc ogólnie – zakresu działań finansowanych w ramach 

„Małych projektów”. Niestety skomplikowana procedura składania i oceny 

wniosków, przyznawanie pomocy na podstawie refundacji kosztów, konieczność 

posiadania wkładu własnego spowodowały, że „Małe projekty” są mniej dostępne 

dla potencjalnych beneficjentów niż planowano. Stąd często struktura budżetów 
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na wdrażanie LSR wygląda następująco: „Małe projekty” 15 – 25% budżetu, 

„Odnowa i rozwój wsi” 55 – 60% budżetu i „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” po 10% budżetu. 

4. Analiza stopnia realizacji budżetu na poszczególne działania. 

Analizując nabory na operacje „Małe projekty” można zauważyć, że w dziewięciu 

naborach suma złożonych wniosków przekroczyła kwotę naboru. Oznacza to, że operacje 

te cieszyły się dużym zainteresowaniem i w ramach naborów wybrane zostały 

potencjalnie dobre wnioski. W ramach pozostałych naborów można mówić o braku 

konkurencji. Wszystkie złożone wnioski, które przeszły pozytywną ocenę zgodności                      

z celami LSR znalazły się na liście rankingowej.  Problem stanowi uwarunkowanie 

związane z dużo mniejszą kwotą środków zakontraktowanych w ramach umów                            

w stosunku do kwot planowanych naborów, czy sumy budżetów wniosków wybranych                 

w poszczególnych naborach. Wynika to z faktu, że na 222 wnioski wybrane przez Radę 

166 było, bądź ciągle jest, realizowanych. Warto podkreślić, że 14 wniosków przeszło 

pozytywną weryfikację w Urzędzie, jednak beneficjenci nie zdecydowali się ich realizować, 

bądź rozwiązali umowę już w trakcie realizacji.   

W ramach analizy naborów na operacje „Odnowa i rozwój wsi” można dokonać kilku 

spostrzeżeń. Po pierwsze, w ramach ośmiu naborów wybranych zostało aż 60 wniosków 

(o 30% więcej niż planowana w pierwotnym budżecie ilość wniosków). Po drugie, 8 z tych 

60 wniosków, które przeszło pozytywnie weryfikację przez Radę LGD, nie przeszło 

pozytywnej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Po trzecie, 2 razy zdarzyło się, że                   

w naborze złożone zostały wnioski ponad limit z ogłoszenia.    

Operacje „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” na potrzeby niniejszej analizy potraktujemy zbiorczo. W ramach 

tych działań widać mniejszą ilość składanych wniosków. Dodatkowo spora część tych 

wniosków została odrzucona na etapie weryfikacji w ARiMR. Zdarzyły się również nabory, 

podczas których nie został złożony żaden wniosek. 

Chcemy jednak podkreślić, że sytuacja kiedy wnioski wybrane przez Radę dopiero później 

są weryfikowane formalnie przez odpowiedni urząd (często w czasie przekraczającym te 
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zapisane w rozporządzeniach) powoduje, że LGD ciężko jest prawidłowo zarządzać 

wdrażaniem i monitorowaniem LSR. Bez wiedzy o ostatecznej wielkości 

zakontraktowanych wniosków nie można zweryfikować wielkości budżetu na wdrażanie 

konkretnych operacji, wielkości środków i ilości operacji w ramach konkretnych 

przedsięwzięć oraz weryfikacji zgodności wskaźników, realizowanych operacji do 

wskaźników założonych w LSR.  

Przypomnijmy, że docelowo w LSR zaplanowane są następujące limity: 

 „Małe projekty” – 3 355 130,11 zł 

 „Odnowa i rozwój wsi” – 5 837 015,57 zł  

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 1 185 966,00 zł 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1 587 974,50 zł 

Zestawmy te limity z danymi dotyczącymi podpisanych umów:  

 „Małe projekty” – kwota zawartych umów stanowi 83,94% kwoty alokacji                   

w ramach limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” – kwota zawartych umów stanowi 94,22%  kwoty 

alokacji w ramach limitu. 

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – kwota zawartych umów stanowi 

52,92% kwoty alokacji w ramach limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – kwota zawartych umów 

stanowi 92,26% kwoty alokacji w ramach limitu. 

W tym przypadku statystyka wygląda dobrze. Natomiast zbiorcze porównanie kwoty 

zawartych umów (10 408 466,60 zł) w stosunku do kwoty zaplanowanej na wdrażanie 

LSR (11 966 086,18zł) pokazuje, że zakontraktowanych zostało 86,98% zaplanowanego 

budżetu. Skuteczność LGD w tym elemencie uznać należy za wysoką.   
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Porównajmy teraz kwoty limitów zapisanych w LSR do wielkości rozliczonych do tej pory 

środków. Porównanie to jest istotne, ponieważ część wniosków jest jeszcze w trakcie 

realizacji i rozliczania, co może mieć jeszcze wpływ na ostateczny poziom wykorzystania 

budżetu: 

  „Małe projekty” – kwota rozliczonych środków stanowi 70,68% kwoty limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” – kwota rozliczonych środków stanowi 87,82% kwoty 

limitu. 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – kwota rozliczonych środków 

stanowi 41,04% kwoty limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – kwota rozliczonych 

środków stanowi 92,26% kwoty limitu. 

Dla operacji „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” wielkość rozliczonych środków jest zadowalająca. Natomiast                   

w przypadku operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” rozliczona kwota 

stanowi jedynie niecałą połowę zakontraktowanych środków.  

Wnioski: 

 Mimo początkowego preferowania operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” 

docelowa struktura zaplanowanego w ramach wdrażania LSR budżetu nie odbiega 

znacząco od limitów na operacje przyjętych przez inne LGD; 

 W przyszłym okresie należałoby uprościć procedury wyboru i realizacji wniosków, 

tak aby większa grupa potencjalnych beneficjentów miała umiejętności                                 

i możliwości pozyskania środków. Uwagę zwraca średnia skuteczność                                 

w pozyskiwaniu środków (jedynie 72,64% złożonych wniosków otrzymało 

wsparcie). Wsparcie przede wszystkim powinni uzyskać beneficjenci 

zainteresowani tworzeniem miejsc pracy i rozwojem przedsiębiorczości.  



S t r o n a  | 19 

 

 

 

 Stopień zakontraktowania środków (86,98%) z przyznanego na wdrażania LSR 

limitu należy uznać za zadowalający. Tak ocenić należy również stopień rozliczenia 

zakontraktowanych środków (78,96%).  

 

5. Analiza stopnia osiągania wskaźników celów i przedsięwzięć. 

W ramach tworzenia LSR do każdego celu oraz przedsięwzięcia musiał być 

przyporządkowany katalog wskaźników, na podstawie których mierzony jest stopień 

realizacji poszczególnych celów oraz przedsięwzięć, w przypadku LSR dla LGD „Qwsi” 

wskaźniki zapisane zostały dopiero podczas aktualizacji LSR w 2010 roku.  

Każde LGD zobowiązane zostało do przygotowania trojakiego rodzaju wskaźników: 

 produktu – określanych na poziomie przedsięwzięć – dotyczą liczby realizowanych 

operacji, produktów materialnych i usług, które otrzymujemy/wytwarzamy w trakcie 

realizacji projektu.  

 rezultatu – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów szczegółowych – pokazują 

rzeczywiste osiągnięcia efekty/zmiany, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowanego 

projektu. 

 oddziaływania – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów ogólnych – 

konsekwencje danego projektu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe 

efekty projektu.  

Analizując stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obok stopnia wykorzystania budżetu 

na poszczególne operacje, należy wziąć również pod uwagę stopień wykorzystania budżetu 

w ramach poszczególnych celów oraz przedsięwzięć. Przypomnijmy, że w założeniach 

struktura LSR opierać miała się na celach ogólnych, celach szczegółowych oraz tzw. 

przedsięwzięciach, które wpisują się w zakres jednego lub kilku celów szczegółowych                       

w ramach jednego celu ogólnego. Cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia mogły być 

aktualizowane i zmieniane w trakcie wdrażania LSR. Cele ogólne natomiast są zapisane                    

w tzw. „umowie ramowej” i ich zmiana jest niemożliwa.  
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W ramach przygotowania wniosków na realizację operacji beneficjenci zobowiązani są do 

opisania zgodności swojego pomysłu z celami oraz przedsięwzięciami zapisanymi w strategii. 

Zgodność ta jest jednym z elementów oceny dokonywanej przez Radę. LGD „Qwsi”, 

podobnie do większości LGD na Dolnym Śląsku, na etapie tworzenia założeń LSR 

przygotowywało tabelę pomocniczą do budżetu, która pokazywała w jaki sposób środki 

założone w budżecie na poszczególne operacje podzielone zostaną pomiędzy 

przedsięwzięcia.  

Struktura celów uwzględniająca dodatkowe zadania wygląda następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Co1- Rozwój turystyki w oparciu o własne 

zasoby obszaru 

Cs1.1  Rozwój usług i infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

P.1 Przedsięwzięcie 

„Ziemia Ząbkowicka - region znany i lubiany przez 

turystów” [Cs. 1.1, Cs. 1.2] 

 

Co2-  Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

Cs. 1.2 Promocja walorów turystycznych i 

rekreacyjnych obszaru 

Cs. 1.3 Zachowanie zasobów przyrodniczych i 

kulturowych obszaru 

Cs. 2.1 Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców i 

różnicowanie w kierunku nierolniczym 

Cs. 2.2 Zwiększenie aktywności kulturowej, społecznej i 

sportowej mieszkańców 

P.3 Przedsięwzięcie 

Przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru [Cs. 2.1] 

Cs. 2.3 Integracja i aktywizacja gmin i mieszkańców w 

ramach LGD Qwsi 

P.2 Przedsięwzięcie 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i kulturowych bogactwem 

regionu  
[Cs. 1.3] P. 4 Przedsięwzięcie 

Społeczności lokalne aktywne i zintegrowane [Cs. 2.2, Cs. 2.3] 
 

STRUKTURA CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Cs. 2.4 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na 

obszarze LGD Qwsi  

P. 5 Przedsięwzięcie 

Przedsiębiorczość społeczna na obszarze LGD [Cs. 2.4, Cs. 

2.5] 
 

Cs. 2.5 Wsparcie przedsiębiorczości osób poniżej 26 

roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia  
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Na potrzeby niniejszego raportu stworzyliśmy tabelki pomocnicze do budżetu, prezentujące podział środków na zaplanowane w LSR 

przedsięwzięcia. Przypisanie poszczególnych operacji do konkretnych przedsięwzięć dokonane zostało na podstawie danych otrzymanych od 

biura LGD „Qwsi”.  

Tabele te prezentują: podział środków i operacji zgodnie z pierwotnymi założeniami łącznie z „dodatkowymi zadaniami” (Tabela 1) oraz podział 

środków i operacji, na które podpisane zostały umowy (Tabela 2).  

Cele ogólne Przedsięwzięcia 
Minimalna  liczba 

operacji 
wartość operacji 

Różnicowanie w 
kierunku 

działalności 
nierolniczej (413) 

Tworzenie 
i rozwój 

mikroprzed-
siębiorstw 

(413) 

Odnowa i 
rozwój wsi 

(413) 

 
 

Małe 
projekty 

(413) 

Razem wdrażanie LSR  
(4.1/413) 

1. Rozwój 
turystyki w 
oparciu o 
własne 
zasoby 
obszaru 
 

P.1 Ziemia Ząbkowicka – region znany i 
lubiany przez turystów 

 
 
 

Minimalna liczba 
operacji 

wartość operacji 
razem 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

9 
1 113 754,23 

 
 

48 
812 876,27 

 
 

57 
1 926 630,50 

P.2 Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych i kulturowych 
bogactwem regionu 

 
 

Minimalna liczba 
operacji 

wartość operacji 
razem 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
4 

495 001,88 

 
9 

152 414,30 

 
13 

647 416,18 

2. Poprawa 
jakości życia 
na obszarach 
wiejskich 

P.3 Przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru 

Minimalna liczba 
operacji 

wartość operacji 
razem 

 
 

7 
614 198,00 

 
 

9 
648 116,00 

 
 

0 
0 

 
 

4 
67 739,69 

 
 

20 
1 330 053,69 

P.4 Społeczności lokalne aktywne i 
zintegrowane 

Minimalna liczba 
operacji 

wartość operacji 
razem 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

18 
2 227 508,46 

 
 

75 
1 270 119,17 

 
 

93 
3 497 627,63 
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P.5 Przedsiębiorczość społeczna na 
obszarze LGD  

Minimalna liczba 
operacji 

wartość operacji 
razem 

 
8 

973 776,50 

 
2 

575 000 

 
10 

2 000 751,00 

 
36 

1 014 830,68 

 
56 

4 564 358,18 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 15 11 41 172 239 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 1 587 974,50 1 223 116,00 5 837 015,57 3 317 980,11 11 966 086,18 

Opracowanie własne 

 

Zestawienie celów i przedsięwzięć – umowy podpisane, zrealizowane oraz w trakcie realizacji 

Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia  Operacje Różnicowanie  Mikroprzedsiębiorczość  
Odnowa i rozwój 

wsi  
Małe 

projekty  
Suma 

1. Rozwój turystyki 
w oparciu o własne 

zasoby obszaru 

1.1 Rozwój usług i 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

P.1 „Ziemia 
Ząbkowicka - region 
znany i lubiany przez 

turystów” 

Liczba operacji 0 0 10 38 48 

1.2 Promocja walorów 
turystycznych i 

rekreacyjnych obszaru 

Wartość 
operacji  

0,00 0,00 935 045,00 638 317,19 1 573 362,19 

1.3 Zachowanie 
zasobów 

przyrodniczych i 
kulturowych obszaru 

P.2 Zrównoważone 
wykorzystanie 

zasobów 
przyrodniczych i 

kulturowych 
bogactwem regionu  

Liczba operacji 0 0 4 12 16 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 686 264,00 207 013,89 893 277,89 

2. Poprawa jakości 
życia na obszarach 

wiejskich 

2.1 Pobudzenie 
przedsiębiorczości 

mieszkańców i 
różnicowanie w 

P.3 Przedsiębiorczy 
mieszkańcy obszaru 

Liczba operacji 7 4 0 4 15 

Wartość 
operacji 

614 198,00 287 758,00 0,00 91 612,14 993 568,14 
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kierunku nierolniczym 

2.2 Zwiększenie 
aktywności 

kulturowej, społecznej 
i sportowej 

mieszkańców 
P.4 Społeczności 
lokalne aktywne i 

zintegrowane  

Liczba operacji 0 0 18 71 89 

2.3 Integracja i 
aktywizacja gmin i 

mieszkańców w 
ramach LGD Q wsi 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 2 881 343,00 1 252 978,84 4 134 321,84 

2.4 Wsparcie rozwoju 
ekonomii społecznej 

na obszarze LGD Qwsi  
P.5 

Przedsiębiorczość 
społeczna na 
obszarze LGD  

Liczba operacji 9 3 20 40 72 

2.5 Wsparcie 
przedsiębiorczości 

osób poniżej 26 roku 
życia oraz osób 

powyżej 50 roku życia  

Wartość 
operacji 

851 041,50 340 915,00 1 729 481,00 820 415,26 3 741 852,76 

Minimalna ilość operacji w ramach LSR 16 7 52 165 240 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 1 465 239,50 628 673,00 6 232 133,00 3 010 337,32 11 336 382,82 

Opracowanie własne 



S t r o n a  | 24 

 

 

 

Wnioski: 

Dla LGD, jako podmiotu zarządzającego wdrażaniem LSR, rozumianej jako strategiczne 

kierunki rozwoju regionu, najistotniejsze są dane dotyczące preferowania przez 

beneficjentów poszczególnych przedsięwzięć. Dane te w sposób najpełniejszy wynikają                     

z tabeli dotyczącej zestawienia podpisanych umów. Generalnie można zauważyć, że 

zainteresowanie beneficjentów odzwierciedla zaplanowany docelowy podział budżetu. 

Można więc stwierdzić, że zaplanowane cele ogólne i szczegółowe odzwierciedlają lokalne 

potrzeby. Warto jednak zwrócić uwagę na podział budżetu na przedsięwzięcia. W ramach 

przedsięwzięć o największym budżecie (Przedsięwzięcia 1, 4 i 5) większość środków 

przeznaczona została na działania inwestycyjne w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi”. 

Duże rozbieżności pomiędzy planem a realizacją widać dla przedsięwzięcia 3, dotyczącego 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Analizując dane o wykorzystaniu środków 

zaplanowanych na operacje „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej” widać, że te operacje wdrożone zostały w mniejszym 

zakresie od planowanego. Wynika to głównie z biurokratycznych i mało elastycznych 

procedur, które musieli przejść potencjalni beneficjenci.   

 

6. Analiza stopnia osiągania wskaźników celów i przedsięwzięć. 

W ramach tworzenia LSR do każdego celu oraz przedsięwzięcia musiał być 

przyporządkowany katalog wskaźników, na podstawie których mierzony jest stopień 

realizacji poszczególnych celów oraz przedsięwzięć.  

Każde LGD zobowiązane zostało do przygotowania trojakiego rodzaju wskaźników: 

 produktu – określanych na poziomie przedsięwzięć – dotyczą liczby realizowanych 

operacji, produktów materialnych i usług, które otrzymujemy/wytwarzamy w trakcie 

realizacji projektu.  

 rezultatu – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów szczegółowych – pokazują 

rzeczywiste osiągnięcia efekty/zmiany, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowanego 

projektu. 
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 oddziaływania – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów ogólnych – 

konsekwencje danego projektu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe 

efekty projektu.  

Należy pamiętać, że LSR wdrażana jest głównie poprzez konkursy na realizację operacji 

„Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Oznacza to, że każdy z projektodawców 

powinien, w ramach monitoringu realizacji swoich celów, zapisać we wniosku wskaźniki 

tożsame ze wskaźnikami przyjętymi dla LSR. Zgodność ta powinna być również elementem 

oceny operacji przez Radę, w momencie dokonywania oceny zgodności operacji z celami LSR. 

Przypomnijmy, że do mierzenia stopnia realizacji wskaźników celów i przedsięwzięć powinno 

brać się pod uwagę dane dotyczące zakończonych już projektów, a ich zbieranie powinno 

opierać się o analizę złożonych wniosków oraz ankiety monitorujące, prowadzone pośród 

beneficjentów konkursów realizowanych w ramach LSR. Stan osiągnięcia wskaźników 

wygląda następująco (zestawienia opracowano na podstawie danych na dzień 31.12.2014r.                        

i przekazanych przez biuro LGD „Qwsi”): 
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Cel ogólny 1: 
Rozwój turystyki w 
oparciu o własne 
zasoby obszaru 

 

Przedsięwzięcie P1 
„Ziemia Ząbkowicka - region znany i lubiany przez 

turystów” 
 

Wartość 

osiągnięta 
2014 

końcowa 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cs 1.1  Rozwój usług i 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 

Cs. 1.2 Promocja 
walorów turystycznych i 
rekreacyjnych obszaru 

 
 
 
 

 

 
Wskaźniki produktu: 
- min 48 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min 9 zrealizowanych operacji Odnowa i 
rozwój wsi 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby przygotowanych, wyposażonych 
obiektów turystycznych, rekreacyjnych 
- wzrost ilości przygotowanych, oznakowanych i 
wyposażonych w małą infrastrukturę szlaków, 
ścieżek 
 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby imprez promujących atrakcje 
turystyczne, rekreacyjne obszaru LGD                 
(w tym imprezy organizowane przez LGD Qwsi) 
- wzrost nakładu wydawnictw o atrakcjach 
turystycznych obszaru (w tym wydane przez 
LGD Qwsi) 
 
 
 
- wzrost liczby turystycznych stron 
internetowych 
 
 
Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost liczby miejsc noclegowych 
 
 
 
 
- wzrost liczby wejść na strony internetowe LGD 
(od 2009 r. – od momentu powstania strony 
www.qwsi.pl ) i  turystycznych stron 
internetowych utworzonych w ramach małych 
projektów od momentu ich powstania  

 
 

25 
 

8 
 
 

16 
 
 

3 
 
 
 
 
 

8 
 
 

114 000 
(42500 – 

beneficjenci, 
71500 – 

wydane przez 
LGD) 

 
2 

 
 
 

453 
(dane GUS 
stan na 
31.12.2014 
r.) 
 

68000 
(wejścia na 
stronę LGD 
do końca 
2014 r.) 

 

 
 

48 
 

9 
 
 

23 
 
 

5 
 
 
 

 
 

8 
 

 
62 000 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 

270 
 
 
 

 
57 000  

http://www.qwsi.pl/
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Cel ogólny 1: 
Rozwój turystyki w 
oparciu o własne 
zasoby obszaru 

 

Przedsięwzięcie P2 
„Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i 

kulturowych bogactwem regionu” 

Wartość 

osiągnięta 
2014 

końcowa 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cs. 1.3 Zachowanie 
zasobów przyrodniczych 

i kulturowych obszaru 

 

 
Wskaźniki produktu:  
- min 9 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min 4 zrealizowanych operacji Odnowa i 
rozwój wsi 
 
Wskaźniki rezultatu:  
- wzrost ilości powstałych, oznakowanych 
ścieżek przyrodniczych, historycznych 
- wzrost liczby wyeksponowanych, 
oznakowanych atrakcji historycznych i 
przyrodniczych  
- wzrost liczby wyremontowanych obiektów 
historycznych i kulturowych 
- wzrost nakładu publikacji dotyczących 
zasobów przyrodniczych, kulturowych i 
historycznych 
 
Wskaźniki oddziaływania:  
- wzrost ilości zrewitalizowanych obiektów 
kulturowych 
 
 
 
 

 
 

7 
 

4 
 
 
 

1 
 

33 
 
 

5 
 

18 200 
 

 
 

5 

 
 

9 
 

4 
 
 
 

1 
 

5 
 
 

5 
 

10 000 
 

 
 

5 
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Cel ogólny 2 : 
Poprawa jakości życia 

na obszarach 
wiejskich 

 

Przedsięwzięcie P3 
„Przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru” 

 

Wartość 

osiągnięta 
2014 

końcowa 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cs. 2.1 Pobudzenie 
przedsiębiorczości 

mieszkańców i 
różnicowanie w 

kierunku nierolniczym 
 
 
 
 

 
Wskaźniki produktu: 
- min 4 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min 9 zrealizowanych operacji Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 
- min 7 zrealizowanych operacji Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby przeszkolonych osób z zakresu 
przedsiębiorczości i różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej (szkolenia 
organizowane przez LGD Qwsi) 
- wzrost liczby utworzonych miejsc pracy w 
wyniku realizacji operacji 
 
 
 
 
- wzrost liczby imprez promujących produkty 
lokalne 
 
Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost liczby udzielonych noclegów 
 
 
 
 
- spadek poziomu bezrobocia 
 
 
 
- wzrost ilości podmiotów gospodarczych  

 
 

3 
 

4 
 

7 
 

 
50 

 
 
 

11                   
(4 w ramach 

Tworzenia + 7 
w ramach 

Różnicowania
) 
 

2 
 
 
 

29443            
(dane GUS 

stan na 
31.12.2014 

r.) 
 

4351 (dane 
PUP stan na 
31.12.2014 

r.) 
 

3947      (21 

- podmioty 
utworzone 

lub rozwijane 
dzięki 

środkom 
pozyskanym z 
LGD w ramach 
normalnych i 
dodatkowych 

środków) 

 
 

4 
 

9 
 

7 
 

 
50 

 
 
 

9 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 

30 000 
 
 
 
 

4 000 
 
 
 
 

4 100 
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Cel ogólny 2 : 
Poprawa jakości życia 

na obszarach 
wiejskich 

 

Przedsięwzięcie P4 
„Społeczności lokalne aktywne i zintegrowane” 

Wartość 

osiągnięta 
2014 

końcowa 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cs. 2.2 Zwiększenie 
aktywności kulturowej, 
społecznej i sportowej 

mieszkańców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cs. 2.3 Integracja i 
aktywizacja gmin i 

mieszkańców w ramach 
LGD Qwsi 

 
 

Wskaźniki produktu:  
- min 75 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min 18 zrealizowanych operacji Odnowa i 
rozwój wsi 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby przygotowanych, wyposażonych 
obiektów sportowych, kulturowych, 
społecznych  
- wzrost liczby zagospodarowanych miejsc 
przestrzeni publicznej w miejscowościach  
- wzrost liczby mieszkańców LGD 
uczestniczących w szkoleniach, warsztatach (w 
tym w szkoleniach organizowanych przez LGD 
Qwsi) 
 
 
 
 
 
 
- wzrost liczby odnowionych lub wybudowanych 
placów parkingowych, chodników, oświetlenia 
ulicznego 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby imprez sportowych, 
historycznych, kulturowych 
-  wzrost liczby przeszkolonych pracowników, 
członków, partnerów LGD (uczestniczących w 
szkoleniach organizowanych przez LGD Qwsi) 
- liczba osób, którym udzielono doradztwa 
(przez LGD Qwsi) 
- wzrost liczby osób poinformowanych o 
działaniach LGD (od 2009 r. – od momentu 
powstania strony www.qwsi.pl)  
 
 
 
Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost liczby zarejestrowanych organizacji 
 
- wzrost liczby imprez regionalnych, wystaw 
 

 
58 

 
18 

 
 
 

22 
 
 

10 
 

7196 
(5579 – w 

szkolenia org. 
przez 

beneficjentów 
+ 1617 w 

szkoleniach 
org. przez 

LGD) 

 
 

1 
 
 
 

13 
 

145 
 

 
571 

 
68000 

(wejścia na 
stronę LGD 
do końca 
2014 r.) 

 
 

150 
(dane KRS) 
 

13 

 
75 

 
18 

 
 

 
39 

 
 

16 
 

3 300 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 
13 

 
145 

 
 

500 
 

45 000 
 
 
 

 
 
 

140 
 

7 

http://www.qwsi.pl/
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Cel ogólny 2 : 
Poprawa jakości życia 

na obszarach 
wiejskich 

Przedsięwzięcie P5 
„Przedsiębiorczość społeczna na obszarze LGD” 

 

Wartość 

osiągnięta 
2014 

końcowa 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cs. 2.4 Wsparcie 
rozwoju ekonomii 

społecznej na obszarze 
LGD Qwsi 

 
 
 
 

 
Wskaźniki produktu: 
- min 9 zrealizowane operacje Odnowa i rozwój 
wsi 
- min 21 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min  1 zrealizowanych operacji Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- liczba przeszkolonych przedstawicieli 
organizacji pozarządowych (w tym w 
szkoleniach organizowanych przez LGD Qwsi) 
- liczba „małych projektów” złożonych do LGD 
przez organizacje pozarządowe, 
- liczba utworzonych miejsc – centrów  wsparcia 
ekonomii społecznej 
-  liczba zrealizowanych projektów 
charakteryzujących się innowacjami  o zasięgu 
ponad wojewódzkim   
 
Wskaźniki oddziaływania: 
- wzrost liczby zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych (wg danych KRS) 

 
 

7 
 

4 
 

0 
 
 
 
 

123 
 
 

1 
 

10 
 

0 
 
 

150 
(dane KRS) 

 
 

9 
 

21 
 

1 
 

 
 

 
70 

 
 

7 
 

7 
 

8 
 
 

105 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cs. 2.5 Wsparcie 
przedsiębiorczości osób 

poniżej 26 roku życia 
oraz osób powyżej 50 

roku życia 
 
 
 
 

 
Wskaźniki produktu: 
- min 1 zrealizowana operacja Odnowa i rozwój 
wsi 
- min 15 zrealizowanych operacji Małe projekty  
- min  1 zrealizowana operacja Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw 
- min 8 zrealizowanych operacji Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej 
 
Wskaźniki rezultatu: 
- wzrost liczby osób przeszkolonych z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej 
- wzrost liczby utworzonych miejsc pracy przez 
osoby z preferowanych grup docelowych, 
- wzrost liczby działań promujących aktywność 
zawodową osób z grup wiekowych powyżej 50 
lat oraz poniżej 26 lat 
-  liczba zrealizowanych projektów 
charakteryzujących się innowacjami o zasięgu 
ponad wojewódzkim   
 
Wskaźniki oddziaływania: 

 
 

1 
 

5 
 

1 
 

9 
 
 

0 
 

5 
 

6 
 
 

0 
 

 
 
 

 
 

1 
 

15 
 

1 
 

8 
 

 
40 

 
3 
 

4 
 
 

6 
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Opracowanie własne na podstawie danych z LGD 

Wnioski: 

 Stopień osiągnięcia wskaźników dla przedsięwzięć jest zróżnicowany.  

 Generalnie jednak większość wskaźników została osiągnięta lub nawet przekroczono 

ich zaplanowany stan docelowy. 

 Oznacza to, że przyjęte dla celów ogólnych i szczegółowych wskaźniki odpowiadały na 

lokalne potrzeby i operacje realizowane w ramach wdrażania LSR w ogromnej części 

pozwoliły na osiągnięcie większości zaplanowanych wskaźników.  

 

Poza szczegółowymi uwagami dotyczącymi wskaźników konkretnych przedsięwzięć oraz 

celów należy przyjrzeć się metodycznemu skonstruowaniu systemu wskaźników. Należy 

pamiętać, że wskaźniki powinny korespondować z konkretnymi celami i przedsięwzięciami 

zapisanymi w LSR. W przypadku LSR dla LGD „Qwsi” ta cecha jest w pewnym stopniu 

zachowana. Wynika to z konstrukcji samego dokumentu strategii, który przygotowywany                   

i aktualizowany był według wytycznych uwzględniających konieczność stworzenia systemu 

wskaźników do celów oraz przedsięwzięć. Dobry wskaźnik powinien gromadzić proste 

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych 
utworzonych lub rozwijanych dzięki środkom z 
osi 3 oraz osi 4 PROW  
 
 

21                 
(stan 

początkowy 2 
+ 9 

zrealizowanyc
h projektów z 

działania 
Różnicowanie 

w ramach 
dodatkowych 

zadań + 1 
zrealizowany 

projekt w 
ramach 

działania 
Tworzenie w 

ramach 
dodatkowych 

zadań + 7 
zrealizowany 

projekt z 
działania 

Różnicowanie
+ 2 

zrealizowane 
projekty w 
działania 

Tworzenie) 
 

5 
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informacje, być łatwo zrozumiały i komunikatywny. Większość analizowanych wskaźników 

również spełnia te cechy. W jasny sposób da się zinterpretować czego dotyczą i w jaki sposób 

należy je mierzyć. Część wskaźników wymagała jednak doprecyzowania definicyjnego                      

i interpretacyjnego. Ich zakres nie odzwierciedlał całości możliwych do realizacji działań. 

Każdy z zaplanowanych wskaźników jest również mierzalny i ma jasno określony konkretny 

stan docelowy. Ważnym aspektem przy tworzeniu systemu wskaźników powinna być ich 

racjonalność, tzn. dane do systemu muszą być gromadzone i mierzone za racjonalne kwoty. 

Wskaźniki produktu i rezultatu przyjęte dla strategii LGD „Qwsi” spełniają te wymagania. Dla 

oszacowania większości wskaźników LGD dysponuje danymi lub może je bezpośrednio 

zdobyć od beneficjentów lub z ogólnodostępnej statystyki. Ostatnią ważną cechą 

wskaźników jest konieczność określenia czasu ich mierzenia, tzn. należy określić do kiedy 

mają być osiągnięte. LGD określiła tę perspektywę do 2015 roku. Choć w przypadku 

wskaźników oddziaływania wydaje się, że powinna to być perspektywa bardziej odległa. 

Oddziaływanie strategii to przecież konsekwencje wykraczające poza bezpośrednie                              

i natychmiastowe efekty jej wdrażania. Wskaźniki te powinny mieć dalszą perspektywę 

osiągnięcia – w przedziale lat 2016 – 2020.   

Analizując przyjęte wskaźniki można dojść do wniosku, że większość z nich spełnia 

wymagania metodyczne, dotyczące konstrukcji systemu wskaźników. Pewne wątpliwości 

dotyczą jedynie wskaźników oddziaływania, nie tylko w kontekście określenia momentu ich 

mierzenia i stanu docelowego. Przypomnijmy, że wskaźniki oddziaływania dotyczą danych 

makro – ekonomicznych i makro – społecznych i źródłem ich weryfikacji powinny być dane 

zewnętrzne, niezależne od LGD. Obecne wskaźniki oddziaływania spełniają te cechy. 

Pragniemy jednak podkreślić, że wskaźniki oddziaływania powinny przede wszystkim mierzyć 

zmiany zachodzące w całej LGD (mówiąc inaczej „wartość dodaną”) w wyniku wdrażania LSR 

i poszczególnych projektów. Niestety nie wszystkie wskaźniki oddziaływania spełniają te 

założenia. Spróbujmy zobrazować tę tezę przykładami – LGD poprzez wsparcie 

mikroprzedsiębiorstw ma bardzo niewielki wpływ na wzrost ilości osób prowadzących 

działalność gospodarczą czy spadek bezrobocia. Na te wskaźniki w znacznie większym 

stopniu oddziaływuje krajowe i międzynarodowe otoczenie makro – ekonomiczne. Ta 

zależność dotyczy większości wskaźników oddziaływania.  
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Generalnie warto zauważyć, że przyjęte w strategii wskaźniki produktu, rezultatu                                 

i oddziaływania tworzą w miarę logiczny system wzajemnych zależności, tzn. osiągnięcie 

wskaźników produktu ma bezpośredni wpływ na poziom realizacji wskaźników rezultatu                          

i docelowo wskaźników oddziaływania. Najmniej ten związek widać pomiędzy wskaźnikami 

rezultatu oraz wskaźnikami oddziaływania. Jednak wydaje się, że wskaźników tych jest 

zdecydowanie za dużo. W sumie dla 5 przedsięwzięć założono aż 54 wskaźników do 

monitorowania! W pewnym stopniu logikę wskaźników zaburza również fakt, że początkowo 

nie określono w jednoznaczny sposób, które dane i wspierane czy realizowane przez samą 

LGD działania, mogą być w tym systemie uwzględnione. Należy podkreślić, że tworzenie 

systemu wskaźników dla strategii wdrażanej przez kilka typów działań/operacji jest 

zjawiskiem nowym, na które ciężko znaleźć precyzyjną receptę w literaturze. Przypomnijmy, 

że LGD tworzy strategię dla obszaru, ale również dla siebie, jako instytucji odpowiedzialnej za 

prawidłowe wdrażanie strategii. Po drugie, w ramach realizacji LSR wdrażane są 3 typy 

działań: wdrażanie LSR (4 typy operacji realizowane przez beneficjentów z obszaru), 

wdrażanie projektów współpracy (projekt „własny” LGD) oraz funkcjonowanie LGD, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja (w tym zakresie również działania dla mieszkańców 

obszaru). Ponieważ LSR ma charakter „strategii dla obszaru” w jej realizacji, a co za tym idzie 

osiąganiu założonych wskaźników, należy uwzględnić działania realizowane przez LGD lub jej 

członków z innych źródeł, a mające bezpośredni wpływ na realizację założonych celów i ich 

wskaźników.  

Taki pogląd podzielają również autorzy „Podręcznika tworzenia i ewaluacji wskaźników                     

w lokalnych strategiach rozwoju”, którzy piszą: „Warto przy tym zaznaczyć, iż dobieranie 

wskaźników do LSR nie musi wiązać się jedynie z realizacją projektów/zadań, finansowanych 

z Osi 4 PROW na lata 2007 – 2013. LSR jest dokumentem autonomicznym, sporządzanym na 

potrzeby samej lokalnej grupy działania. W strategii można (a nawet powinno się) zakładać, 

iż do jej realizacji można wykorzystać środki własne gmin – członków LGD, a także inne środki 

zewnętrzne (…)”.  

Potwierdzenie tej tezy widzimy w zależności pomiędzy stopniem wykorzystania budżetu                   

a stopniem osiągnięcia wskaźników dla celów i przedsięwzięć zapisanych w LSR. Należy 

pamiętać, że wskaźniki przypisane są do konkretnych celów i przedsięwzięć. Analogicznie 

należy porównać stopień osiągnięcia wskaźników dla konkretnych przedsięwzięć i porównać 
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ze stopniem realizacji ich budżetu. Dodatkowo należy pamiętać, że wskaźniki rezultatu oraz 

oddziaływania w dużej części opierają się o badanie zmiany preferencji, wzrostu 

uczestnictwa, wzrostu poziomu wiedzy etc. i stopień ich osiągnięcia nie jest prostą funkcją 

wydatkowanych środków. Próbując znaleźć jakiś miernik tych zależności porównajmy 

wielkość zakontraktowanych środków w stosunku do całości budżetu na wdrażanie LSR ze 

stopniem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu dla wszystkich przedsięwzięć. Na 

moment przygotowywania raportu rozliczonych jest 78,96% wszystkich środków 

zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Z analizy stopnia osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu jasno wynika, że ich stopień osiągnięcia jest podobny do stopnia 

realizacji budżetu na wdrażanie LSR. Wyliczenia te pokazują, że stopień osiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu nie jest prostą funkcją wydatkowanych środków. Zwłaszcza 

w przypadku, gdy w systemie wskaźników uwzględnia się te, które są możliwe do osiągnięcia, 

nie tylko w ramach operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR.     

 

7. Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji do lokalnych 

uwarunkowań oraz potrzeb społeczności. 

Lokalne kryteria wyboru operacji są najważniejszym elementem procedury oceny 

dokonywanej przez Radę. Określają one priorytety LGD jako instytucji finansującej rozwój 

lokalny. Poprzez przyjęcie odpowiedniego zestawu kryteriów, przypisanie im punktów oraz 

określenie minimum punktowego do osiągnięcia Rada LGD decyduje co chce finansować. 

Warto zwrócić również uwagę, że dobór lokalnych kryteriów wyboru operacji ma 

bezpośredni wpływ na stopień osiągnięcia celów głównych i szczegółowych. Kryteria 

powinny również odzwierciedlać priorytetowe kierunki rozwoju w zaspokajaniu lokalnych 

potrzeb i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Praktyką przyjętą w niemal wszystkich LGD 

jest określenie osobnych lokalnych kryteriów dla każdego typu operacji. W LGD „Qwsi” są to 

obecnie następujące kryteria: 
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Opracowanie własne na podstawie danych z LGD 

Małe projekty 

Lp. Kryteria Opis Punkty 
1  

Realizacja celów LSR 
 
Preferuje operacje realizujące kilka 
celów szczegółowych LSR 

 
3 –  3 i więcej cele szczegółowe 
2 –  2 cele szczegółowe 
1 – 1 cel szczegółowy 

2 Zasięg oddziaływania 
operacji 

Preferuje operacje mające wpływ na 
większy obszar LGD 

4 – wpływa na całe LGD 
3 – wpływa na co najmniej 2 gminy 
2 – wpływa na 1gminę   
1-  wpływa  na 1 miejscowość 

3 Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

 

 
Preferuje operacje, które urozmaicają 
lub wykorzystują 
potencjał przyrodniczy i  kulturowy 
oraz aktywność mieszkańców 
 

1- wykorzystuje potencjał przyrodniczy 
1 - wykorzystuje potencjał kulturowy  
1-  wykorzystuje aktywność 

mieszkańców  
0 -  nie wykorzystuje potencjału 
przyrodniczego, kulturowego, 
aktywności mieszkańców       
 
(uwaga: punkty mogą się sumować)                                                                  

4 Innowacyjność 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące 
niespotykane dotąd rozwiązania na 
obszarze działania LGD, zastosowanie 
nowych metod, powstanie nowych 
usług, produktów 

1-  zastosowanie nowych metod 
1- powstanie nowych produktów 
1- powstanie nowych usług 
0 – nie ma charakteru innowacyjnego 
 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 

5  
Jakość i spójność 
operacji  

 
Preferuje operacje o spójnie 
dobranych celach, metodach 
realizacji i racjonalnym budżecie 

 
2-spójne cele i metody i racjonalny 
budżet 
1- spójne cele i metody  
0 – brak jakości i spójności operacji 

Maksymalna ilość punktów za ocenę operacji  – 15 pkt. 
Minimalna ilość punktów za ocenę operacji  – 5 pkt.  
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Odnowa i rozwój wsi 

Lp. Kryteria Opis Punkty 
1  

Realizacja celów LSR 
 
Preferuje operacje realizujące kilka 
celów szczegółowych LSR 

 
3 –  3 i więcej cele szczegółowe 
2 –  2 cele szczegółowe 
1 – 1 cel szczegółowy 

2.  
Rodzaj operacji  
 

 
Preferuje się operacje wg rodzaju 
inwestycji, których dotyczą 
 

 
2 – inwestycje w infrastrukturę 
publiczną 
2 – inwestycje w zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 
2 – inwestycje w zakresie sportu, 
turystyki i rekreacji 
 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 

3. Wpływ na 
środowisko 
naturalne 

Preferuje operacje mające korzystny 
wpływ na środowisko naturalne 

 
2 – operacja jest przyjazna dla 
środowiska naturalnego  
1 – operacja jest neutralna 
0 – operacja nie jest przyjazna dla 
środowiska 

4. Trwałość efektu 
operacji po 
zakończeniu 

 
Preferuje operacje, których  działanie  
będzie kontynuowane po zakończeniu 
finansowania z Leader PROW 

2 – operacja trwała 
0  – operacja nie zapewniająca 
trwałości 
 

Maksymalna ilość punktów za ocenę operacji  – 13 pkt. 
Minimalna ilość punktów za ocenę operacji  – 4 pkt.  

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Lp. Kryteria Opis Punkty 
1 Realizacja celów LSR Preferuje operacje realizujące kilka 

celów szczegółowych 
 
3 –  3 i więcej celów szczegółowych 
2 –  2 cele szczegółowe 
1 – 1 cel szczegółowy 

2  
Różnorodność usług 
na wsi 

 
Preferuje operacje rozwijające na 
wsi rynek istotnych usług 
preferowanych w LSR 

 
2 – turystyka, rekreacja, wypoczynek 
2 – produkty lokalne, rzemiosło, 
rękodzieło 
2 – usługi transportowe 
1 – inne usługi 

 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 
 

3  
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

 
Preferuje operacje, które 
wykorzystują 
potencjał przyrodniczy lub 
kulturowy,  

1 – wykorzystuje potencjał przyrodniczy lub 
kulturowy 
0 – nie wykorzystuje potencjału  

4 

 
Innowacyjność 
operacji 

Preferuje operacje wykorzystujące 
niespotykane dotąd rozwiązania na 
obszarze działania LGD, 
zastosowanie nowych technologii, 
powstanie nowych usług, 

1 -  zastosowanie nowych technologii 
1- powstanie nowych produktów 
1- powstanie nowych usług 
0 -nie ma charakteru innowacyjnego 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 
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Opracowanie własne na podstawie danych z LGD 

Opracowanie własne na podstawie danych z LGD 

produktów 

5  
Wykonalność  
operacji  

 
Preferuje operacje o dobrej jakości 
ekonomicznego planu operacji 

 
2- wysoka jakość ekonomicznego planu 
operacji 
1-  dobra jakość ekonomicznego planu 
operacji  
0-  słaba jakość  ekonomicznego planu 
operacji     
 

Maksymalna ilość punktów za ocenę operacji  – 16 pkt. 
Minimalna ilość punktów za ocenę operacji  – 5 pkt.  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Lp. Kryteria Opis Punkty 
1 Realizacja celów LSR Preferuje operacje realizujące 

kilka celów szczegółowych 
 
3 –  3 i więcej celów szczegółowych 
2 –  2 cele szczegółowe 
1 – 1 cel szczegółowy 

2  
Różnorodność usług 
na wsi 

 
Preferuje operacje rozwijające 
na wsi rynek istotnych usług 
preferowanych w LSR 

 
2 – turystyka, rekreacja, wypoczynek 
2 – produkty lokalne, rzemiosło, rękodzieło 
2 – usługi transportowe 
1 – inne usługi   
 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 
 

3  
Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 

Preferuje operacje, które 
wykorzystują 
potencjał przyrodniczy lub 
kulturowy,  

1 – wykorzystuje potencjał przyrodniczy lub 
kulturowy 
0 – nie wykorzystuje potencjału  

4 

 
Innowacyjność 
operacji 

Preferuje operacje 
wykorzystujące niespotykane 
dotąd rozwiązania na obszarze 
działania LGD, zastosowanie 
nowych technologii, 
powstanie nowych usług, 
produktów 

1 – zastosowanie nowych technologii 
1 – powstanie  nowych produktów 
1 – powstanie nowych usług 
0 – nie ma charakteru innowacyjnego 
(uwaga: punkty mogą się sumować) 

5  
Wykonalność  operacji  

 
Preferuje operacje o dobrej 
jakości ekonomicznego planu 
operacji 

 
2 – wysoka jakość ekonomicznego planu 
operacji 
1 – dobra jakość ekonomicznego planu 
operacji  
0 – słaba jakość  ekonomicznego planu 
operacji 

Maksymalna ilość punktów za ocenę operacji  – 16 pkt. 
Minimalna ilość punktów za ocenę operacji  – 5 pkt.  
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Opracowanie własne na podstawie danych z LGD 

Na potrzeby tej części raportu przeprowadzono ankietę pośród członków organów LGD oraz 

pracowników biura. Do analizy wykorzystano 11 odesłanych ankiet. 

Wyniki oceny celów szczegółowych i wskaźników zapisanych w LSR w stosunku do obecnych 

lokalnych potrzeb i uwarunkowań należy ocenić jako pozytywne. 

Żaden cel szczegółowy nie został określony jako „źle” lub „bardzo źle” związany z lokalnymi 

potrzebami i uwarunkowaniami. Jedynie cel 2.1. uzyskał relatywnie słabsze wyniki, miał 

najwięcej ze wszystkich wskazań „średnio”. 

Relatywnie najlepiej wypadły cele 1.2 i 2.3, które otrzymały najwięcej wskazań „bardzo 

dobrze” oraz „dobrze”. Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” 

Małe projekty/Odnowa i rozwój wsi/Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw/ 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dodatkowe zadania  
Lp. Kryteria Opis Punkty 

1 Zasięg oddziaływania 
operacji 

Preferuje operacje mające wpływ na 
większy obszar LGD 

4 – wpływa na całe LGD 
3 – wpływa na co najmniej 2 gminy 
2 – wpływa na 1gminę   
1 – wpływa na 1 miejscowość 

2 Grupa docelowa 

 
Preferuje operacje, które są 
realizowane lub skierowane 
przynajmniej do jednej z grup 
docelowych: organizacje 
pozarządowe, osoby powyżej 50lat, 
osoby poniżej 26 roku życia  
 

3 – operacja ma pozytywny wpływ 
przynajmniej na 2 grupy docelowe 
1 – operacja ma pozytywny wpływ na 
jedną grupę docelową  
0 – operacja nie ma pozytywnego 
wpływu na żadną grupę docelową       
 

3 Innowacyjność operacji Preferuje operacje wykorzystujące 
niespotykane dotąd rozwiązania na 
obszarze wykraczającym poza obszar 
województwa 

 
3 – projekt i zakresie innowacji 
wykraczających poza obszar 
województwa 
2 – projekt innowacyjny dla obszaru 
województwa 
1 – projekt innowacyjny dla obszaru 
LGD 
0 – nie ma charakteru innowacyjnego 

 
4 Trwałość efektu operacji 

po zakończeniu 
Preferuje operacje, których  działanie  
będzie kontynuowane po 
zakończeniu 
finansowania z Leader PROW 

2 – operacja trwała 
0  – operacja nie zapewniająca trwałości 
 

5  
Jakość i spójność operacji  

 
Preferuje operacje o spójnie 
dobranych celach, metodach 
realizacji i racjonalnym budżecie 

 
2 –spójne cele i metody i racjonalny 
budżet 
1 – spójne cele i metody  
0 – brak jakości i spójności operacji 

Maksymalna ilość punktów za ocenę operacji  – 14 pkt. 
Minimalna ilość punktów za ocenę operacji  – 5 pkt.  

 W przypadku kryterium „Innowacyjność operacji” operacja zostanie uznana za innowacyjną, jeśli bezwzględna 
większość członków Rady (50%+1) uznała, że operacja jest innowacyjna. 
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oznacza przewagę w zebranych ankietach odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” 

analogicznie przewagę odpowiedzi „dobrze”. Ocena „średnio” oznacza te odpowiedzi, gdzie 

pojawiły się wskazania na ocenę „średnio”. 

 OCENA 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 ROZWÓJ USŁUG I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH OBSZARU BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH OBSZARU DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 POBUDZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW I RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU 

NIEROLNICZYM   

ŚREDNIO 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 ZWIEKSZENIE AKTYWNOŚCI KULTUROWEJ, SPOŁECZNEJ I SPORTOWEJ 

MIESZKAŃCÓW      

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 INTEGRACJA I AKTYWIZACJA GMIN I MIESZKAŃCOW W RAMACH LGD QWSI    BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4 WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE LGD QWSI  BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.5 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB PONIŻEJ 26 ROKU ŻYCIA ORAZ OSÓB 

POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA  

BARDZO 

DOBRZE 

Opracowanie własne 

Również przedsięwzięcia i ich wskaźniki, zapisane w LSR, zostały ocenione jako 

odpowiadające lokalnym potrzebom i uwarunkowaniom. Żadne z nich nie dostało wskazań 

„źle” lub „bardzo źle” przy ocenie stosunku przedsięwzięć do obecnych lokalnych potrzeb                     

i uwarunkowań. Najlepiej ocenione zostało przedsięwzięcie I, otrzymując najwięcej wskazań 

"bardzo dobrze". Przedsięwzięcia II i IV również otrzymały większość wskazań „bardzo 

dobrze”. Natomiast przedsięwzięcie V otrzymało najwięcej wskazań „dobrze”. Relatywnie 

najgorzej oceniono III przedsięwzięcie – otrzymało ono najwięcej wskazań "średnio" ze 

wszystkich, przy czym równą ilość ze wskazaniami "dobrze". Zbiorcze wyniki przedstawia 

poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza przewagę w zebranych ankietach odpowiedzi 

„bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie przewagę odpowiedzi „dobrze”, „średnio” 

analogicznie przewagę odpowiedzi „średnio”. 
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 OCENA 

- I PRZEDSIEWZIĘCIE – ZIEMIA ZĄBKOWICKA – REGION ZNANY I LUBIANY PRZEZ TURYSTÓW    BARDZO 

DOBRZE 

- II PRZEDSIĘWZIĘCIE – ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

BOGACTWEM REGIONU   

BARDZO 

DOBRZE 

- III PRZEDSIĘWZIĘCIE – PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY OBSZARU     ŚREDNIO 

- IV PRZEDSIĘWZIĘCIE – SPOŁECZNOŚCI LOKALANE AKTYWNE I ZINTEGROWANE    BARDZO 

DOBRZE 

- V PRZEDSIEWZIĘCIE – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA NA OBSZARZE LGD DOBRZE 

Opracowanie własne 

Kolejnym elementem była ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji „małe projekty”                   

w stosunku do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Kryteria zostały ocenione jako 

odpowiednie i zadowalające. Podobnie jak w opisanych wyżej elementach nie pojawiły się 

oceny „źle” i „bardzo źle” oraz żadne kryterium nie otrzymało większości wskazań „średnio”. 

Najlepiej oceniono „realizację celów LSR” oraz „wykorzystanie lokalnych zasobów”. Zbiorcze 

wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza obecność w zebranych 

ankietach większość wskazań „bardzo dobrze”, itd.  

 OCENA 

- REALIZACJA CELÓW LSR   BARDZO 

DOBRZE 

- ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA OPERACJI    DOBRZE 

- WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW    BARDZO 

DOBRZE 

- INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI   DOBRZE 

- JAKOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OPERACJI DOBRZE 

Opracowanie własne 

Kolejnym elementem była ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji „odnowa i rozwój wsi” 

w stosunku do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Kryteria zostały ocenione jako 

odpowiednie i zadowalające. Podobnie jak w opisanych wyżej elementach nie pojawiły się 
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oceny „źle” i „bardzo źle” oraz żadne nie otrzymało większości wskazań „średnio”. Najlepiej 

oceniono „realizację celów LSR” oraz „rodzaj operacji”. Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa 

tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza obecność w zebranych ankietach większość wskazań 

„bardzo dobrze”, itd. 

 OCENA 

- REALIZACJA CELÓW LSR   BARDZO 

DOBRZE 

- RODZAJ OPERACJI    BARDZO 

DOBRZE 

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE    BARDZO 

DOBRZE 

- TRWAŁOŚĆ EFEKTU OPERACJI PO ZAKOŃCZENIU    BARDZO 

DOBRZE 

Opracowanie własne 

Kolejny element, czyli ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji „tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” w stosunku do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, wypadł gorzej w 

porównaniu do omówionych wyżej kryteriów. Pojawiła się ocena „źle” i parę kryteriów 

otrzymało większości wskazań „średnio”. Najlepiej ponownie oceniono „realizację celów 

LSR”. Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela. 

 OCENA 

- REALIZACJA CELÓW LSR   DOBRZE 

- RÓŻNORODNOŚĆ USŁUG NA WSI     ŚREDNIO 

- WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW     ŚREDNIO 

- INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI    ŚREDNIO 

- WYKONALNOŚĆ OPERACJI DOBRZE 

Opracowanie własne 

Również kolejny element, czyli ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji „różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” w stosunku do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, wypadł 

gorzej w porównaniu do omówionych wyżej dwóch pierwszych operacji. Pojawiła się ocena 
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„źle” i parę kryteriów otrzymało większości wskazań „średnio”. Najlepiej oceniono „realizację 

celów LSR”. Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela. 

 OCENA 

- REALIZACJA CELÓW LSR   DOBRZE 

- RÓŻNORODNOŚĆ USŁUG NA WSI     ŚREDNIO 

- WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW     DOBRZE 

- INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI    ŚREDNIO 

- WYKONALNOŚĆ OPERACJI DOBRZE 

Opracowanie własne 

Kolejnym elementem była ocena kryteriów dla „dodatkowych zadań”. Zbiorcze wyniki 

przedstawia poniższa tabela: 

 OCENA 

- ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA OPERACJI    DOBRZE 

- GRUPA DOCELOWA  BARDZO 

DOBRZE 

- INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI     ŚREDNIO 

- TWAŁOŚĆ EFEKTU OPERACJI PO ZAKOŃCZENIU    BARDZO 

DOBRZE 

- JAKOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OPERACJI  DOBRZE 

Opracowanie własne 

 

Generalnie widać, że „bardzo dobrze” i „dobrze” ocenione zostały przede wszystkim kryteria, 

które w najmniejszym stopniu pozwalają na uznaniowość w ocenie operacji. Ciekawe jest, że 

te same kryteria, np. innowacyjność operacji, realizacja celów LSR czy wykorzystanie 

lokalnych zasobów, otrzymały różną ocenę w zależności od tego, przy której operacji były 

oceniane. Takie wyniki mogą sugerować, że generalnie wybór operacji w ramach działań 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” może Radzie sprawiać większą trudność niż dwa pozostałe działania. Może to 



S t r o n a  | 43 

 

 

 

świadczyć również o tym, że założenia tych dwóch typów działań w najmniejszym stopniu są 

zgodne z kryteriami oceny przyjętymi przez LGD. Cele Leadera to wspólna aktywność na 

rzecz rozwoju regionu, a działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” to indywidualny rozwój produktów                    

i usług, niestety często luźno związany z celami LGD.      

W przypadku oceny kryteriów dla wspólnych zadań warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po 

pierwsze, poza kryterium „innowacyjność operacji” wszystkie pozostałe mają przewagę 

odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”. Jednak jedynie dla kryteriów „zasięg i oddziaływanie 

operacji”, „grupa docelowa” oraz „trwałość efektu operacji po zakończeniu” można 

powiedzieć, że jest to znaczna przewaga. Po drugie, w przypadku kryterium „jakość                           

i spójność operacji” przewaga ta jest praktycznie równoważona przez oceny „średnio”. 

Sytuacja ta może wynikać z dwóch przesłanek. Po pierwsze, ocena jakości i spójności 

wniosku wymaga pewnego zakresu wiedzy i doświadczenia w tworzeniu aplikacji 

konkursowych i planowania projektów. Być może nie wszyscy członkowie Rady posiadają 

takie doświadczenie. Po drugie, jest to kryterium bardzo merytoryczne, praktycznie w ogóle 

nie uwzględniające lokalnych uwarunkowań społecznych i politycznych. I w takich 

partnerstwach jak LGD, gdzie uwarunkowania te są ważnym elementem wpływającym na 

funkcjonowanie, mniej chętnie wykorzystywane są kryteria o charakterze merytorycznym. 

Natomiast w przypadku kryterium „innowacyjność operacji” nieznacznie przeważają 

odpowiedzi „źle” i „średnio”. Wynikać to może z faktu, że kryterium te oceniane jest jako nie 

do końca jasne i często trudne do jednoznacznej interpretacji. Dodatkowo w ramach jest to 

kryterium o znaczeniu strategicznym dla oceny, wymagane jest, aby bezwzględna większość 

członków Rady uznała, że dana operacja ma charakter innowacyjny. 

 

8. Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji a stopniem 

realizacji wskaźników. 

W strukturze LSR są dwa ważne elementy, które mają bezpośredni wpływ na kształt i sposób 

przygotowywania projektów przez wnioskodawców – są to przyjęte dla celów                                           

i przedsięwzięć wskaźniki realizacji oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Przypomnijmy, że 

realizowane przez beneficjentów wnioski muszą wpisywać się w cele LSR, a co za tym idzie, 

muszą być zgodne z ich wskaźnikami oraz oceniane są przez Radę na podstawie lokalnych 
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kryteriów wyboru operacji. Uwarunkowania te w dużym stopniu determinują zakres 

projektów. Przeprowadzając ewaluację warto przyjrzeć się czy elementy te wzajemnie na 

siebie oddziałują oraz czy jest to oddziaływanie pozytywne czy negatywne, tj. wzmacniają się 

czy wykluczają. Oddziaływanie to nie dotyczy oczywiście wszystkich lokalnych kryteriów 

wyboru operacji. Część z nich jest neutralna w stosunku do wskaźników. W przypadku LGD 

„Qwsi” są to następujące kryteria: 

 Innowacyjność operacji. 

 Jakość i spójność operacji. 

 Wykonalność operacji.  

Kryteria te odnoszą się głównie do jakości i spójności przygotowanych formularzy wniosków.  

Pozostałe przyjęte kryteria można już w bezpośredni sposób powiązać z przyjętymi przez 

LGD wskaźnikami rezultatu i oddziaływania.  

Najogólniej powiązanie te widać w przypadku kryterium „realizacja celów LSR”. Mówi ono                  

o tym, że preferowane są operacje, które realizują więcej niż jeden cel szczegółowy. 

Praktycznie oznacza to, że beneficjent powinien opisać, a Rada ocenić, na ile złożony wniosek 

wpisuje się we wskaźniki rezultatu przyjęte dla deklarowanego celu szczegółowego. Wybór 

projektów, które realizują większość wskaźników rezultatu dla deklarowanego celu 

szczegółowego powinien być priorytetem dla Rady. Ułatwi to również osiągnięcie 

zaplanowanych w LSR wskaźników.  

Kilka lokalnych kryteriów oceny operacji dotyczy preferowanego zakresu składanych 

projektów lub opierania się w ich realizacji na lokalnych zasobach. Dotyczy to następujących 

kryteriów:  

 Wykorzystanie lokalnych zasobów. 

 Rodzaj operacji. 

 Różnorodność usług na wsi. 

Istotne jest, aby preferowane w tych kryteriach zasoby/operacje/usługi były zgodne ze 

wskaźnikami produktu i rezultatu. W przypadku LGD „Qwsi” dotyczy to wskaźników 

rezultatu, ponieważ wskaźniki produktu określają jedynie preferowaną ilość operacji                         

w ramach możliwych do finansowania działań. Po porównaniu (zapisanych dla każdego celu 

szczegółowego) wskaźników rezultatów oraz preferowanych w ramach kryteriów 

zasobów/operacji/usług można zauważyć, że korelacja pomiędzy tymi elementami jest 
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pozytywna. Preferowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji 

zasoby/operacje/usługi zgodne są z założonym wskaźnikami rezultatu. Dotyczy to szczególnie 

kryteriów i wskaźników dotyczących rozwoju lokalnej infrastruktury publicznej, turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej. Mniejszy, ale również widoczny, zakres wzajemnego pozytywnego 

oddziaływania pomiędzy tymi elementami widać w działaniach na rzecz zachowania 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, rozwoju usług i produktów lokalnych 

oraz wspierania lokalnej aktywności.  

Preferowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji zasoby/operacje/usługi 

powinny również w sposób pozytywny korelować ze wskaźnikami oddziaływania. Oznacza to, 

że przyjęte dla strategii oddziaływanie powinno pokazywać pozytywne zmiany w zakresie 

priorytetowych kierunków przyjętych w ramach lokalnych kryteriów. W założeniach strategii 

dla LGD „Qwsi” również widać tę pozytywną zależność, jednak ma ona znacznie mniejszy 

zakres niż w przypadku wskaźników rezultatu. W naszej ocenie dotyczy ona 4 na 8 

wskaźników oddziaływania – „wzrost liczby miejsc noclegowych”, „wzrost ilości 

zrewitalizowanych obiektów kulturowych”, „wzrost liczby udzielonych noclegów” oraz 

„wzrost liczby zarejestrowanych organizacji”. Przy ewentualnej aktualizacji zakresu 

wskaźników oddziaływania warto wziąć pod uwagę również możliwe pozytywne 

wzmocnienie zapisów lokalnych kryteriów „zasięg oddziaływania operacji” oraz „wpływ na 

środowisko naturalne”. Na poziomie wskaźników oddziaływania oznaczałoby to wpływ na 

budowanie tożsamości obszaru LGD jako partnerstwa oraz zachowanie lokalnych walorów 

przyrodniczych.  

Przyjrzyjmy się teraz tej zależności dla kryteriów i wskaźników przyjętych w ramach 

„dodatkowych zdań”. Dla wskaźników produktu dotyczących ilości zrealizowanych operacji, 

można poszukać zależności z następującymi kryteriami wyboru projektów: „trwałość efektu 

operacji po zakończeniu” oraz „jakość i spójność operacji”. Ponieważ wskaźniki te mówią                  

o „zrealizowanych operacjach” to oczywiste jest, że w momencie, gdy wniosek 

charakteryzuje się wysoką jakością i spójnością, to zwiększają się szanse na jego realizację. 

Dodatkowo przez realizację rozumieć można nie tylko zakończenie i rozliczenie projektu, ale 

również zapewnienie trwałych efektów.  
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W przypadku wskaźników rezultatu widać również bezpośrednie zależności z przyjętymi 

kryteriami wyboru operacji. Szczególnie widoczna jest ta zależność dla wskaźników „liczba 

zrealizowanych projektów charakteryzujących się innowacjami o zasięgu ponad 

wojewódzkim” a kryterium „innowacyjność operacji”. Jak zwróciliśmy uwagę wcześniej 

kryterium to nie zostało wysoko ocenione przez członków organów LGD. Należy jednak 

pamiętać, że innowacyjność była ważnym elementem konstrukcji i oceny dodatkowych 

zadań. Wiadomo również, że w latach 2014 – 2020 będzie to w dalszym ciągu ważne 

kryterium wyboru i oceny operacji. Dla większości z pozostałych wskaźników rezultatu widać 

również powiązanie z kryterium „grupa docelowa”. Ponieważ preferowane są projekty 

skierowane do konkretnych grup docelowych, to ich wybór powinien pozwolić na 

zwiększenie liczby przeszkolonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wzrost liczby 

miejsc pracy dla przedstawicieli grup preferowanych czy zwiększenie liczby działań 

promujących aktywność zawodową osób z preferowanych grup docelowych.     

Kryterium „grupa docelowa” ma również bezpośrednie powiązanie ze wskaźnikiem 

oddziaływania „wzrost liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych (wg danych KRS)”. 

Ponieważ wspierane były operacje realizowane lub skierowane do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych powinno to, w dłuższym okresie czasu, zachęcić mieszkańców obszaru do 

zakładania nowych organizacji.  

Generalnie należy uznać, że przyjęte w Strategii lokalne kryteria wyboru operacji oraz 

wskaźniki rezultatu i oddziaływania są ze sobą zgodne. Przyjęte kryteria mają również 

pozytywny wpływ na stopień osiągania wskaźników, szczególnie rezultatu, a co za tym idzie 

na stopień realizacji celów ogólnych i szczegółowych. Badania ankietowe wykazały również 

duży poziom akceptacji i adekwatności do lokalnych uwarunkowań przyjętych celów, 

przedsięwzięć i kryteriów wyboru operacji.  

9. Procedura wyboru projektów oraz priorytetowe kierunki rozwoju w ocenie 

beneficjentów – case study. 

Na potrzeby oceny procedur wyboru projektów przeprowadzono „case study” z 4 

beneficjentami, mającymi doświadczenie w realizacji operacji w ramach wdrażania LSR. 

Przypomnijmy zakres operacji finansowanych w ramach wdrażania LSR, na które beneficjenci 

mogli uzyskać dofinansowanie.  
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2007 r. Nr 200, poz.144), rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie                          

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U z 2008 r. Nr 85, poz. 519 z późn. zm).  

Beneficjenci: 

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów  

o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  jest pełnoletni i nie 

ukończył 60 roku życia,  ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do LGD,  

b) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.                             

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,               

z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia 

lub przepisów odrębnych, 

c) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej  

w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem", 

d) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów                                     

o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

e) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, 

 jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów 

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, 

przyznano płatność do gruntów rolnych. 
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Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności  

w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży 

hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją                                      

i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów 

rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania 

towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa 

lub usług informatycznych (pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

„Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”). 

 

Wysokość pomocy: 

 Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji, 

 Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi  

w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może 

przekroczyć 100 000 zł.  

 Płatność – refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.  

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ((Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883 z późn. zm). 

 

Beneficjenci:  

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: 

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

mikroprzedsiębiorca, 

b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  jest pełnoletnia  

i nie ukończyła 60. roku życia;  nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników w pełnym zakresie, 
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c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.                       

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii 

Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, 

których regulacje dotyczą realizacji operacji, 

d) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące 

działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub 

leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy LGD, 

e) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą, 

obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce 

zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do LGD, której 

w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie 

przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości                  

i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013". 

 

Zakres pomocy: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaży 

hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; roboty i usługi budowlane oraz 

instalacyjne; usługi turystyczne oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 

usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywania towarów; wytwarzanie produktów 

energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych (pełen 

zakres znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia „Wykaz działalności gospodarczych, 

w których może być przyznana pomoc”). 

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:  

 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy, 

 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy, 

 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 3 miejsc pracy. 

 Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,  
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 Płatność – refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.  

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji 

programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku 

przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość 

pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 

100 000zł.  

 

Odnowa i rozwój wsi  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 

lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 156 poz. 974 

z późn. zm). 

 

Zakres pomocy: 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:   

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, 

społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; 

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów 

wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, 

sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej; 

 budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 

 zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w 

danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 

 odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów 

architektury sakralnej i miejsc pamięci. 
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Ogólne zasady finansowania: 

 refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta,  

w wysokości nieprzekraczającej 80 % tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości 

– nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,  

 wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji 

realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się 

proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,  

 wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 

25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.  

 

Beneficjent: 

 gmina,  

 instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,  

 kościół lub związek wyznaniowy, 

 organizacja pozarządowa pożytku publicznego. 

 

Małe projekty  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm). 

 

Beneficjentami „małych projektów” mogą być: 

 osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze 

LGD 

 osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze 

objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa 

oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
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 osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków 

wyznaniowych. 

 

 Zakres pomocy: 

1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych 

mechanicznie, 

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym                                    

i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane                         

w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń 

połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, 

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych 

związanych z promocją lokalnych walorów, 

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 

2. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,                  

z  wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich 

oraz  innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu 

przylegającego do tych obiektów; 

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów Informacji turystycznej, bazy informacji 

turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną 

obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, 

zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej                     
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i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne                                   

i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego 

lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych 

poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 

5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich 

funkcje, 

c) kultywowanie  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego                    

i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach 

działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.                     

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

6. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, 

których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne 

dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub 

usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 

b) promocję produktów lub usług lokalnych, 

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane                   

w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, 

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych 

wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych  z wyłączeniem działalności rolniczej; 
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7. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi 

w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

 

Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „Małych Projektów” wynosić będzie maksymalnie 

80% kosztów kwalifikowanych operacji, nie więcej jednak niż 50 tys. zł; przy czym całkowity 

koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy niż 200 tys. zł w okresie realizacji 

programu (2009-2015). 

 

 

„Case study” 

Przeprowadzone badania próbowały odtworzyć cały proces aplikowania, realizowania                       

i rozliczania projektu/ów. W ramach odtwarzania pojedynczego case study badaczy 

szczególnie interesowały opinie badanych o poszczególnych etapach i instytucjach oraz 

określenie barier i trudności. 

 

Opis przypadków: 

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości. 

Etap przygotowawczy: 

- Skąd pomysł na projekt? 

Z bieżącej potrzeby związanej z rozwojem firmy. 

- Jak długo przygotowywano założenia projektu? 

Bardzo szybko. Sam pomysł był błyskawiczny. 

- W jaki sposób pozyskano informację o możliwości dofinansowania z LGD? Czy brano pod 

uwagę również jakieś inne źródła dofinansowania? 

Nie pamiętam dokładnie, to było jakoś przez przypadek. Prawdopodobnie LGD robiła 

szkolenie na terenie gminy. Nie składałam do innych źródeł na inny pomysł – założenie  

własnej firmy – składałam  do PO KL. Nie szukałam innych środków. 

- W jaki sposób nawiązano kontakt z LGD? Jak ocenia ten kontakt? 
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Na wspomnianym wcześniej szkoleniu nawiązałam kontakt z osobami z Biura LGD i jest on do 

dzisiaj bardzo dobry. Nie pamiętam, ale to był chyba pierwszy kontakt. 

- Czy korzystano z pomocy firmy/osoby, które piszą wniosek? 

Nie. 

- Czy korzystano ze szkoleń i doradztwa LGD? Jak ocenia – czy były przydatne? 

Bardzo dużo korzystałam. Oceniam jako bardzo fajną, rzeczową pomoc. Odbywały się one 

głównie jako konsultacje telefoniczne i e-mailowe, ale również osobiste. Uczestniczyłam 

również w szkoleniach – wszystko było bardzo pomocne. 

Etap pisania i wyboru projektu: 

- Które elementy formularza były łatwe, a które trudne?  

Najtrudniejsze elementy związane z biznesplanem, z jego „matematyczną częścią”: bilanse, 

przepływy itd. Część opisowa nie sprawiała kłopotu. Ofertowanie też nie było szczególnie 

uciążliwe, tylko na początku, przy pierwszym projekcie, sprawiało mi to kłopoty, bo musiałam 

pamiętać o ofertach na najprostsze zakupy, np. długopisy. 

- Jak oceniono instrukcję do formularza? 

Instrukcja raczej jest mętna. Brakuje jasnego stwierdzenia co jest kwalifikowane, a co nie. Po 

przeczytaniu instrukcji inaczej interpretowałam różne rzeczy niż później urzędnicy. 

- Co szczególnie sprawiło trudność przy pisaniu wniosku? Czy były trudności z kalkulacją 

kosztów i ich uzasadnianiem oraz zebraniem ofert? 

Najtrudniejsze elementy związane były z biznesplanem, z jego „matematyczną częścią”: 

bilanse, przepływy itd. Część opisowa nie sprawiała kłopotu. Ofertowanie też nie było 

szczególnie uciążliwe, tylko na początku, przy pierwszym projekcie sprawiało kłopoty, bo 

musiałam pamiętać o ofertach na najprostsze zakupy, np. długopisy.  

- Jak oceniono konieczność uzasadnienia projektu wg lokalnych kryteriów wyboru operacji? 

(Ze względu na to, że respondentka skończyła podyplomowe studia związane z funduszami 

UE to była w stanie je zrozumieć. Natomiast wie o osobach, które zwracały się do niej                         

o pomoc i one zupełnie nie rozumiały kryteriów i ich zasad. Respondentka wiedziała jakich 

słów użyć i jak opisać pomysł zgodnie z pewnymi sformułowaniami). Opis projektu to kwestia 

odpowiedniego nazwania, opisania i niejako „wpisania się” w odpowiedni język. Nie 

stanowiło to dla mnie problemu. 

- Czy procedura naboru była jasna i zrozumiała? 
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Tak. Informacje o naborach rozsyłane są dużo wcześniej. Jest lista e-mailingowa, która 

bardzo się sprawdza. 

- Jak oceniono dwuetapowość procedury – złożenie wniosku do LGD, a potem jeszcze ocena 

w ARiMR? 

Niepotrzebna biurokracja po stronie ARiMR. Przed podpisaniem umowy powinno być 

wszystko wiadomo, a później po realizacji tylko protokół, faktura i pieniądze (krytykuje przy 

okazji poprawki i wnioski o płatność).  

- Jak długo, od momentu złożenia wniosku, czekano na ostateczną decyzję i podpisanie 

umowy? 

Długo to trwa, z tego co pamiętam to około roku.  

- Jak oceniono kontakt z ARiMR? Jak oceniono ich uwagi („poprawki”) do złożonych 

wniosków? 

To jest droga przez mękę, „nadmierne czepialstwo”, powodujące konieczność produkowania 

dużej ilości dokumentów, które „nie istnieją", np. korekta korekty. (Respondentka miała 

ogromne problemy z dokumentami, które trzeba było zdobyć od dostawców i przedstawić. 

Respondentka skupiła się na szczególnie uciążliwych sprawach związanych                                            

z kwalifikowalnością kosztów). Jedna z osób, które wcześniej prowadziły jeden z moich 

projektów była szczególnie uciążliwa i „wyrzucała" prawie wszystko. Kiedy przy innym 

projekcie na niego trafiłam po zaakceptowaniu przez Radę, to zrezygnowałam z realizacji 

„małego projektu”. Nie było woli współpracy z jego strony. Ponadto robił również błędy                     

w dokumentach, które wiązały się z koniecznością kilku dojazdów do Wrocławia – a to ponad 

100 kilometrów i też było to bardzo uciążliwe. (Respondentka ma porównanie we współpracy 

z innymi osobami z ARiMR i tam dużo przyjemniej się to odbywało). 

- Jak oceniono zapisy umowy i konieczność wniesienia zabezpieczenia – weksel in blanco? 

Zapisy umowy raczej zrozumiałe. Jak to umowa, mam doświadczenie przy prowadzeniu 

własnego biznesu. Przeczytałam całą umowę,  była bardzo długa. Wekslem „nie zaprzątałam 

sobie głowy", bo w prowadzeniu biznesu jest to wszędzie spotykane. 

Etap realizacji projektu: 

- Czy w trakcie realizacji zaszły jakieś zmiany we wniosku? Czy realizowany był zgodnie                        

z harmonogramem? (Jeśli tak, to jak oceniono procedurę zgłaszania i akceptacji zmian)? 

Coś było, ale to były drobiazgi i nie pamiętam dokładnie. Były aneksy, podpisywane, ale nie 

pamiętam już czego dotyczyły. 

- Czy pojawiły się jakieś trudności, które zgłaszano do ARiMR? (Jakie?)  
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Nie. 

- Jak ocenia kontakt z tymi instytucjami w trakcie realizacji wniosku? 

Nie było kontaktów, nie było takiej potrzeby. 

- Czy składano jeden czy kilka wniosków o płatność? Czy i jakie były trudności związane z ich 

wypełnieniem? 

Jeden wniosek o płatność. 

- Jak oceniono uwagi („poprawki”) ARiMR  do złożonych wniosków o płatność? 

(W ocenie respondentki etap łatwiejszy niż wcześniejsze poprawki przed podpisaniem 

umowy, lecz również czasochłonny). Z mojego punktu widzenia, część poprawek uzasadniona 

dobrze, część budziła jednak we mnie zaskoczenie. 

- Jak długo oczekiwano na refundację kosztów po akceptacji wniosku o płatność? 

Nie pamiętam. 

- Czy w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje? Jeśli tak, to czy będzie korzystać 

ze środków LGD? 

Tak. Czekam na nowe pieniądze, zarówno z LGD, jak i RPO, zwłaszcza w zakresie 

termomodernizacji. W przypadku środków z LGD zwłaszcza na organizowane przez nas 

imprezy. 

- Czy i co powinno się zmienić, żeby ułatwić pozyskiwanie środków unijnych z LGD? 

Jakby wszystko było rozliczane na poziomie LGD, to by bardzo ułatwiło – ze względu na 

odległość do Wrocławia. Podpisywanie i jeżdżenie to jest problem. Problemem jest duża ilość 

dokumentów, które trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem u notariuszów. Trzeba 

ograniczyć papierologię, to „zaświadczanie i poświadczanie". Należy zmienić wniosek, aby był 

prostszy i zdecydowanie lepsza, jaśniejsza instrukcja do wniosku. Spełnienie warunku 

zatrudnienia było problematyczne przy dotacji na 30 tysięcy, a musiałam przez 2 lata 

utrzymać miejsce pracy, co jest bardzo trudne. 

Pytanie o priorytety działań na przyszły okres: 

Wsparcie dla przedsiębiorców, bo są „siłą nośną".  

Turystyka i agrotyrystyka, bo są gminą turystyczną. 

Produkt lokalny – „kawał dobrej roboty” , zrobionej przez LGD – powinno być kontynuowane 

– wyjazdy na targi i imprezy, ich promowanie. 
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2. Odnowa wsi. 

Etap przygotowawczy: 

- Skąd pomysł na projekt? 

Brakowało „placu zabaw" dla dorosłych, bo były place zabaw i boiska, a brakowało miejsca, 

gdzie można by usiąść i gdzie starsi mogliby sobie poćwiczyć. I tak się narodził pomysł ścieżki 

zdrowia i zagospodarowania. Przy tworzeniu strategii rozwoju pojawiły się sugestie, że 

potrzeba czegoś dla dorosłych. Projekt był konsultowany z mieszkańcami na etapie, gdy był 

fragmentem większej całości składanej do RPO i ta potrzeba była zgłaszana. 

- Jak długo przygotowywano założenia projektu? 

Z tego co pamiętam, to około 3 – 4 tygodni. 

- W jaki sposób pozyskano informację o możliwości dofinansowania z LGD? Czy brano pod 

uwagę również jakieś inne źródła dofinansowania? 

Cały czas mamy kontakt z Biurem LGD, śledzę strony internetowe. Na bieżąco wszystkie 

projekty, pomysły i potrzeby są konsultowane. Projekt miał pójść jako element większego 

projektu do RPO, ale nie przeszedł.   

- W jaki sposób nawiązano kontakt z LGD? Jak ocenia ten kontakt? 

Nie pamiętam dokładnie pierwszego kontaktu z LGD. Kontakt z Biurem LGD mam prawie 

codziennie. Z pracownicami Biura LGD znam się nie tylko przez sprawy zawodowe i jest to 

jednym z elementów budujących dobre relacje. 

- Czy korzystano z pomocy firmy/osoby, które piszą wniosek? 

Nie. 

- Czy korzystano ze szkoleń i doradztwa LGD? Jak ocenia – czy były przydatne? 

Tak, kilka osób z Urzędu brało udział w szkoleniach i korzystali z doradztwa. Obie formy 

bardzo przydatne. 

Etap pisania i wyboru projektu: 

- Które elementy formularza były łatwe, a które trudne?  

(Dla respondentki nie stanowi on żadnego problemu, formularze do „Odnowy wsi" są „już w 

ogóle banalne").  
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Istniały problemy techniczne związane z elektroniczną formą i brakiem możliwości 

wypełniania "zer" w pewnych kolumnach lub przenoszenia jednostek z kosztorysu do 

wniosku, np. m2 na m3. 

- Jak oceniono instrukcję do formularza? 

(Respondentka czyta instrukcję przeważnie w momentach, kiedy zastanawia się czy trzeba 

załączyć określone załączniki i jakie, a tak to sobie intuicyjnie radzi).  

Wnioski są „tak intuicyjne", że nie muszę się szczegółowo zapoznawać z instrukcją. 

- Co szczególnie sprawiło trudność przy pisaniu wniosku? Czy były trudności z kalkulacją 

kosztów i ich uzasadnianiem oraz zebraniem ofert? 

Żadnych problemów. 

- Jak oceniono konieczność uzasadnienia projektu wg lokalnych kryteriów wyboru operacji? 

Wpisanie się w kryteria, wiadomo jak trzeba, to „radosna twórczość". Nie sprawia 

problemów. 

- Czy procedura naboru była jasna i zrozumiała? 

Tak. 

- Jak oceniono dwuetapowość procedury – złożenie wniosku do LGD, a potem jeszcze ocena 

w UMWD? 

(Respondentka ma doświadczenie składania podobnych wniosków do „Euroregionu" i tam 

jest jeden etap, co w jej ocenie o wiele lepiej się sprawdza). 

- Jak długo, od momentu złożenia wniosku, czekano na ostateczną decyzję i podpisanie 

umowy? 

Nie pamiętam dokładnie. W gminnych około 3 miesięcy. 

- Jak oceniono kontakt z UMWD? Jak oceniono ich uwagi („poprawki”) do złożonych 

wniosków? 

(Respondentka przy różnych wnioskach składanych i rozliczanych nie miała nigdy żadnych 

problemów z „opiekunami" po stronie UMWD. W jej ocenie są pomocni i „fajni". Jak 

pojawiały się jakieś problemy, to starali się je wspólnie rozwiązać. Poprawki we 

wcześniejszych latach 2010 – 2011 respondentka ocenia jako w większości oczywiste                           

i związane z jej pomyłkami czy niedopatrzeniami. Późniejsze doświadczenia, a zwłaszcza od 

roku 2013 określa jako "bzdurne" czy "wymyślone" i utrudniające funkcjonowanie 
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beneficjentom. Respondentka krytycznie ocenia konieczność przedstawiania trzech ofert na 

tym etapie poprawek i jeszcze dodatkowo na etapie rozliczania się). 

„Dramatem" jest konieczność częstego jeżdżenia „z papierami" do Wrocławia, żeby tam 

potwierdzić za zgodność z oryginałem. To jest wielki problem. 

- Jak oceniono zapisy umowy i konieczność wniesienia zabezpieczenia – weksel in blanco? 

Był raz problem czy można brać opłaty za udostępnienie świetlicy, ale bardzo jasno 

rozwiązano to pismem przez UMWD. Z wekslem nigdy nie było problemów dla Burmistrza czy 

pani Skarbnik. 

Etap realizacji projektu: 

- Czy w trakcie realizacji zaszły jakieś zmiany we wniosku? Czy realizowany był zgodnie z 

harmonogramem? (Jeśli tak, to jak oceniono procedurę zgłaszania i akceptacji zmian)? 

(Respondentka nie pamięta dokładnie w tym konkretnym projekcie. W innych oczywiście się 

zdarzały aneksy i przesunięcia w harmonogramie). 

Nie było żadnych problemów z tymi aneksami i przesunięciami ze strony UMWD. 

- Czy pojawiły się jakieś trudności, które zgłaszano do UMWD? (Jakie?)  

Nie było. 

- Jak ocenia kontakt z tymi instytucjami w trakcie realizacji wniosku? 

Brak. 

- Czy składano jeden czy kilka wniosków o płatność? Czy i jakie były trudności związane z ich 

wypełnieniem? 

Zawsze tylko jeden wniosek o płatność. 

- Jak oceniono uwagi („poprawki”) UMWD/ARiMR  do złożonych wniosków o płatność? 

Jedyny problem matematyczny. Dzielenie kwot i przeliczanie brutto-netto, ale UMWD sam 

sobie określone grosze „odcinał".  

(Generalnie respondentka ocenia, że w ramach „procesu" składania wielu wniosków o 

płatność, nabyła odpowiednich kompetencji i obecnie nie sprawiają one jej jakichkolwiek 

trudności). 

Czasami „bzdurne" poprawki i prośby, np. podpisy osób odbierających nagrody na festynach 

na odpowiedniej liście.  
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- Jak długo oczekiwano na refundację kosztów po akceptacji wniosku o płatność? 

Na ogół krótko, tj. około 3 miesięcy. 

- Czy w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje? Jeśli tak, to czy będzie korzystać 

ze środków LGD? 

Tak, oczywiście. 

- Czy i co powinno się zmienić, żeby ułatwić pozyskiwanie środków unijnych z LGD? 

Powinno się rozwiązać problem konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem, np. 

możliwość upoważnienia do tego jednego pracownika. Dla stowarzyszeń wypracowali 

mechanizm, umożliwiający danie im pieniędzy potrzebnych na realizację projektów, bo 

inaczej miałyby wielkie trudności. Powinno się to zmienić i powinny one mieć zaliczki lub 

prefinansowanie. Gminie zaliczkowanie też by ułatwiło, ale nie jest to aż tak potrzebne, jak 

dla stowarzyszeń. Gminom łatwiej brać nisko oprocentowane kredyty. 

Pytanie o priorytety działań na przyszły okres: 

Na pewno powinno się priorytetowo traktować działania podobne w filozofii do „Małych 

Projektów” – nieduże pieniądze dla lokalnych stowarzyszeń na imprezy, doposażenia klubu 

itd. 

Generalnie priorytetowo powinno potraktować się te stowarzyszenia, bo gminy mają inne 

możliwości zdobywania dodatkowych pieniędzy oraz  priorytetowo potraktować zachowanie 

dziedzictwa lokalnego, infrastrukturę turystyczną, rekreację i kulturę oraz sieci współpracy. 

(Respondentka uważa, że nie sprawdziłyby się inkubatory przedsiębiorczości, aktywizacja 

ludności marginalizowanej). 

3. Małe projekty 

Etap przygotowawczy: 

- Skąd pomysł na projekt? 

Z potrzeb własnych, wszystkie projekty wynikały z potrzeb jakie mamy tutaj. 

- Jak długo przygotowywano założenia projektu? 

Generalnie mamy w głowie dużo różnych pomysłów i tylko szukamy środków do realizacji na 

ten pomysł. 

- W jaki sposób pozyskano informację o możliwości dofinansowania z LGD? Czy brano pod 

uwagę również jakieś inne źródła dofinansowania? 
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Przez kontakty osobiste z osobami z LGD. 

- W jaki sposób nawiązano kontakt z LGD? Jak ocenia ten kontakt? 

W ramach polecenia przez byłą panią zastępcę burmistrza Grażynę Cal, która poleciła, żeby 

pojechać do Biura LGD, około 2009/2010 roku. Od tego czasu znamy się osobiście i mamy 

stały, bardzo dobry kontakt. 

- Czy korzystano z pomocy firmy/osoby, które piszą wniosek? 

Nie. 

- Czy korzystano ze szkoleń i doradztwa LGD? Jak ocenia – czy były przydatne? 

Sami wypełniamy wnioski do różnych źródeł. Tylko przy pierwszym były jakieś kontakty z LGD 

w ramach korygowania napisanego już wniosku. Oceniam dobrze. 

Etap pisania i wyboru projektu: 

- Które elementy formularza były łatwe, a które trudne?  

Kosztorysowanie, bo nie miałem jeszcze narzędzia w Excelu do obliczania procentów itd.                  

Na tych kosztorysach można polec. 

- Jak oceniono instrukcję do formularza? 

Nie zapoznałem się z nią, bo miałem pomoc przy pierwszym formularzu ze strony LGD, 

później już nie potrzebowaliśmy żadnej pomocy. 

- Co szczególnie sprawiło trudność przy pisaniu wniosku? Czy były trudności z kalkulacją 

kosztów i ich uzasadnianiem oraz zebraniem ofert? 

Żadnych problemów. 

- Jak oceniono konieczność uzasadnienia projektu wg lokalnych kryteriów wyboru operacji? 

Nie stanowiło to żadnego problemu.  

- Czy procedura naboru była jasna i zrozumiała? 

Tak. 

- Jak oceniono dwuetapowość procedury – złożenie wniosku do LGD, a potem jeszcze ocena 

w UMWD? 

Po stronie LGD wszystko ok, bardzo pomocni. Po stronie UMWD gorzej. Kiedyś zgubiono 

nawet złożony projekt i gdybyśmy się nie przypomnieli, to nie dostalibyśmy pieniędzy. 
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- Jak długo, od momentu złożenia wniosku, czekano na ostateczną decyzję i podpisanie 

umowy? 

Nie pamiętam, około kilku miesięcy. W porównaniu z innymi źródłami trwa to dłużej i jest 

bardziej skomplikowane. 

- Jak oceniono kontakt z UMWD? Jak oceniono ich uwagi („poprawki”) do złożonych 

wniosków? 

Zawsze na dwóch etapach dużo poprawek. Jest to dość skomplikowane, bardziej 

skomplikowane i odnoszę wrażenie „czepialstwa". Nie pamiętam szczegółów poprawek, 

raczej to drobne rzeczy. Im więcej składaliśmy projektów i mieliśmy kontakty z UMWD, tym 

lepszy kontakt bezpośredni z urzędnikami. Jesteśmy traktowani teraz bardziej „osobowo",                 

a nie jak "rzeczy". 

- Jak oceniono zapisy umowy i konieczność wniesienia zabezpieczenia – weksel in blanco? 

Bardziej skomplikowana umowa niż przy innych źródłach/projektach. Weksel in blanco 

również tylko tutaj spotykany i jest to pewne skomplikowanie. 

Etap realizacji projektu: 

- Czy w trakcie realizacji zaszły jakieś zmiany we wniosku? Czy realizowany był zgodnie z 

harmonogramem? (Jeśli tak, to jak oceniono procedurę zgłaszania i akceptacji zmian)? 

Nie. 

- Czy pojawiły się jakieś trudności, które zgłaszano do UMWD? (Jakie?)  

Nie było. 

- Jak ocenia kontakt z tymi instytucjami w trakcie realizacji wniosku? 

Nie było. 

- Czy składano jeden czy kilka wniosków o płatność? Czy i jakie były trudności związane z ich 

wypełnieniem? 

Jeden wniosek o płatność. 

- Jak oceniono uwagi („poprawki”) UMWD  do złożonych wniosków o płatność? 

Trudniejsze i skomplikowane procedury w porównaniu z innymi źródłami. Nie powinna mieć 

miejsca taka sytuacja, że przechodzą pierwsze poprawki i później na drugim etapie pojawia 

się dużo nowych uwag. Czujemy się wtedy traktowani trochę jak złodzieje. 

- Jak długo oczekiwano na refundację kosztów po akceptacji wniosku o płatność? 
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Nie pamiętam ile. Sama płatność krócej niż oczekiwanie na podpisanie umowy. 

- Czy w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje? Jeśli tak, to czy będzie korzystać 

ze środków LGD? 

Tak. Czekamy na bardziej szczegółowe informacje. 

- Czy i co powinno się zmienić, żeby ułatwić pozyskiwanie środków unijnych z LGD? 

Powinny być pieniądze z góry wypłacane, a później możemy się z nich rozliczyć. Procedury 

powinny być uproszczone, zwłaszcza etapy poprawek ze szczególnym naciskiem na te                        

z wniosków o płatność. 

Pytanie o priorytety działań na przyszły okres: 

Kultury nie ma co wspierać, bo małe zainteresowanie. Wyjazdy nie sprawdziły się dla 

mieszkańców. Innowacyjność nie sprawdzi się tutaj, zwłaszcza wśród mikroprzedsiębiorców. 

Na rozwój małych firm i mikroprzedsiębiorczość nie ma co dawać, bo to ciężka praca,                        

a pomimo dużego bezrobocia, ciężko znaleźć kogoś do pracy, więc się to nie sprawdzi. Na 

pewno trzeba postawić na walkę z bezrobociem przez rozwijanie czyichś zainteresowań. Na 

pewno też na rozwój infrastruktury, ale takiej rzeczywiście potrzebnej, np. turystycznej, bo 

tylko  turystycznie mogą tutaj ludzi przyciągnąć. 

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

Etap przygotowawczy: 

- Skąd pomysł na projekt? 

Pomysł na projekt tak po prostu przyszedł do głowy. Podpatrywałem firmy działające                        

w podobnym zakresie i nie było ich dużo na terenie. Stwierdziłem, że może coś podobnego 

zrobić. Zakupiłem, w mojej ocenie, innowacyjną małą ładowarkę, którą można wjechać                      

w różne miejsca. 

- Jak długo przygotowywano założenia projektu? 

Sam pomysł pojawił się 5 lat temu. Realna możliwość dofinansowania sprawiła, że 

zrealizowałem go. 

- W jaki sposób pozyskano informację o możliwości dofinansowania z LGD? Czy brano pod 

uwagę również jakieś inne źródła dofinansowania? 

Informację dostałem od dziewczyn z Biura, które prowadziły kampanię informacyjną                           

o możliwości zdobycia środków. Nie szukałem innych środków. 

- W jaki sposób nawiązano kontakt z LGD? Jak ocenia ten kontakt? 
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Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że sam podjechałem do Biura i zostawiłem 

swojego e-maila i dostawałem później na bieżąco informacje. Kontakt oceniam bardzo 

dobrze. 

- Czy korzystano z pomocy firmy/osoby, które piszą wniosek? 

Nie. 

- Czy korzystano ze szkoleń i doradztwa LGD? Jak ocenia – czy były przydatne? 

Doradztwo tylko w formie „przeprowadzenia przez etapy": informacja,  jakie dokumenty są 

potrzebne, gdzie je złożyć itd., a tak wszystko robiłem sam. 

Etap pisania i wyboru projektu: 

- Które elementy formularza były łatwe, a które trudne?  

(Według respondenta we wniosku było za dużo powtórzeń i konieczności pisania o tym 

samym). 

 Generalnie nie był trudny, ale „opisowo długi". Oceniam wniosek jako średnio trudny. 

- Jak oceniono instrukcję do formularza? 

Była pomocna przy wypełnianiu wniosku. Język mógłby być „bardziej chłopski", prostszy i 

bardziej opisany prosto, co i kiedy trzeba zrobić.  

(Respondent jest „młody", po studiach, więc według własnej oceny nie miał za dużo 

problemów ze zrozumieniem instrukcji, ale zwrócił uwagę, że innym mogłaby sprawić dużo 

kłopotów). 

- Co szczególnie sprawiło trudność przy pisaniu wniosku? Czy były trudności z kalkulacją 

kosztów i ich uzasadnianiem oraz zebraniem ofert? 

Nie miałem z tym problemów. 

- Jak oceniono konieczność uzasadnienia projektu wg lokalnych kryteriów wyboru operacji? 

Nie sprawiał mi ten element problemu. „Było w porządku" i nawet pomocne w opisaniu 

pomysłu. 

- Czy procedura naboru była jasna i zrozumiała? 

Tak. 

- Jak oceniono dwuetapowość procedury – złożenie wniosku do LGD, a potem jeszcze ocena 

w ARiMR? 
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(Nie stanowiło to dla respondenta żadnego problemu i  nie było przeszkodą). 

- Jak długo, od momentu złożenia wniosku, czekano na ostateczną decyzję i podpisanie 

umowy? 

Około 2 miesięcy. 

- Jak oceniono kontakt z ARiMR? Jak oceniono ich uwagi („poprawki”) do złożonych 

wniosków? 

Miałem jedną poprawkę związaną z literówką.  

(Generalnie respondent ocenia etap poprawek jako w ogóle nieuciążliwy). 

- Jak oceniono zapisy umowy i konieczność wniesienia zabezpieczenia – weksel in blanco? 

Nie pamiętam zapisów umowy dokładnie, chyba nie była zbyt skomplikowana.  

(Nie pamięta czy podpisywał weksel). 

Etap realizacji projektu: 

- Czy w trakcie realizacji zaszły jakieś zmiany we wniosku? Czy realizowany był zgodnie z 

harmonogramem? (Jeśli tak, to jak oceniono procedurę zgłaszania i akceptacji zmian)? 

Nie. 

- Czy pojawiły się jakieś trudności, które zgłaszano do ARiMR? (Jakie?)  

Nie. 

- Jak ocenia kontakt z tymi instytucjami w trakcie realizacji wniosku? 

Nie pamiętam szczegółów, ale generalnie całość kontaktów była bardzo dobra, wszystko było 

ok. 

- Czy składano jeden czy kilka wniosków o płatność? Czy i jakie były trudności związane z ich 

wypełnieniem? 

Jeden wniosek. 

- Jak oceniono uwagi („poprawki”) ARiMR  do złożonych wniosków o płatność? 

Z tego co pamiętam nie było żadnych poprawek przy wniosku o płatność. 

- Jak długo oczekiwano na refundację kosztów po akceptacji wniosku o płatność? 

Około 1 miesiąca. 
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- Czy w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje? Jeśli tak, to czy będzie korzystać 

ze środków LGD? 

Planowałbym inwestycje związane z gospodarstwem, ale obecnie mam problem                                    

z opłacalnością produkcji rolniczej i raczej ciężko będzie mi zaangażować własne środki. 

- Czy i co powinno się zmienić, żeby ułatwić pozyskiwanie środków unijnych z LGD? 

Uproszczenie wniosku, żeby nie był aż tak bardzo opisowy. Powinien być skrócony oraz 

biznesplan skrócony. Generalnie zamiast wpisywać się w gotowe formularze można by 

poprosić ludzi po prostu o podstawowe informacje, żeby wpisywali sami: co chcą robić, jak 

chcą to robić, ile mogą mniej więcej na tym zarobić i jakich planują klientów i ile rocznie. 

Pytanie o priorytety działań na przyszły okres: 

Infrastruktura rolnicza, a zwłaszcza poprawa podwórek rolniczych (wybrukowanie) oraz 

utwardzenie dróg dojazdowych do pól. Przebranżowienie rolników w kierunku przetwórstwa, 

aby oprócz hodowli mogli również robić proste przetwórstwo. Wsparcie ich sprzedaży 

bezpośredniej lub stworzenie lokum/centrum sprzedaży produktów przez lokalnych rolników, 

np. „supermarket rolny" z lokalnymi produktami od lokalnych rolników. 

 

 

III. Określenie wpływu działalności LGD i realizacji celów LSR na rozwój 

lokalny i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 

1. Ocena statystycznych zmian na obszarze LGD. 

Ważnym efektem obrazującym również aktywność LGD są statystyczne zmiany, które zaszły 

na obszarze przez okres wdrażania LSR. Oczywiście zmiany te nie są często bezpośrednio 

zależne od aktywności LGD. Obrazują jednak pewne istotne tendencje, mające wpływ na 

obszar i jego szanse rozwojowe. Analizowane dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych 

(BDL) i dotyczą lat 2009, czyli faktycznego momentu rozpoczęcia wdrażania LSR oraz 2014r. –

ostatniego roku, dla którego dostępne są dane w BDL: 

 

Liczba ludności (stałe miejsce zamieszkania) 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 5505 5514 9 

Ciepłowody 3100 3096 -4 

Kamieniec Ząbkowicki 8694 8398 -296 
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Ząbkowice Śląskie 22946 22469 -477 

Ziębice 18104 17793 -311 

Złoty Stok 4701 4687 -14 

Suma: 63050 61957 -1093 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Widać, że liczba ludności zmniejszyła się. Tylko w jednej gminie liczba mieszkańców 

nieznacznie się zwiększyła. Systematyczne zmniejszanie się liczby ludności jest 

ogólnokrajową tendencją, a na obszarach wiejskich wzmacniają ją dwie tendencje: wyjazd do 

ośrodków miejskich (nauka i praca) oraz emigracja za granicę (praca).  

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 361 432 71 

Ciepłowody 235 239 4 

Kamieniec Ząbkowicki 547 490 -57 

Ząbkowice Śląskie 1504 1270 -234 

Ziębice 1201 1073 -128 

Złoty Stok 399 486 87 

Suma: 4247 3990 -257 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 9,9 12 2,1 

Ciepłowody 11,5 11,7 0,2 

Kamieniec Ząbkowicki 9,4 8,9 -0,5 

Ząbkowice Śląskie 10,2 9 -1,2 

Ziębice 10,2 9,6 -0,6 

Złoty Stok 12,8 16,2 3,4 

Średnia: 10,67 11,23 0,57 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Dobrą informacją jest fakt, że liczba bezrobotnych na obszarze wykazuje tendencję 

spadkową. Porównując dane widać, że liczba ludności obszaru spadła o niecałe 2%, 

natomiast bezrobocie zmalało o 6%. Warto zwrócić uwagę, że najbardziej bezrobocie 

zmniejszyło się w tych gminach, gdzie obserwowany jest największy spadek liczby ludności. 

Może to sugerować, że duża grupa osób bezrobotnych wyjechała w poszukiwaniu pracy. 

Duża grupa mieszkańców, która została na obszarze pracuje w podwrocławskiej specjalnej 

strefie ekonomicznej.  
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Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 471 426 -45 

Ciepłowody 158 203 45 

Kamieniec Ząbkowicki 531 625 94 

Ząbkowice Śląskie 2347 2539 192 

Ziębice 1307 1586 279 

Złoty Stok 457 457 0 

Suma: 5271 5836 565 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

W ostatnich latach można zaobserwować na obszarze ponad 10% wzrost liczby prywatnych 

podmiotów gospodarczych. Dotyczy to głównie jednoosobowych działalności gospodarczych.  

Wskaźnik "G" 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 751,61 1126,06 374,45 

Ciepłowody 824,96 1338,25 513,29 

Kamieniec Ząbkowicki 907,09 1203,44 296,35 

Ząbkowice Śląskie 1044,04 1249,18 205,14 

Ziębice 693,21 901,91 208,7 

Złoty Stok 637,71 1000,13 362,42 

Średnia: 809,77 1136,495 326,73 
Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 

Porównajmy dane o bezrobociu oraz o liczbie podmiotów gospodarczych z tzw. wskaźnikiem 

„G”. Wskaźnik „G” oblicza się, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich gmin                        

w Polsce przez liczbę mieszkańców kraju, a wskaźnik G to liczba, która wyniknie z podzielenia 

dochodów podatkowych danej gminy (podatków lokalnych oraz udziału w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych) przez liczbę jej mieszkańców. Patrząc na dane 

dla gmin z obszaru LGD „Qwsi” widać, że wskaźnik ten wzrósł na przestrzeni lat 2009 – 2014 

aż o 40%. Zestawiając te dane ze spadającą liczbą bezrobotnych i rosnącą liczbą prywatnych 

podmiotów gospodarczych, można stwierdzić, że na obszarze widoczne są tendencje 

ożywienia gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.   

 

Liczba NGO (stowarzyszenia i fundacje) 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 21 25 4 

Ciepłowody 7 7 0 

Kamieniec Ząbkowicki 16 23 7 
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Ząbkowice Śląskie 47 65 18 

Ziębice 37 54 17 

Złoty Stok 15 20 5 

Suma: 143 194 51 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Z punktu widzenia celów Programu Leader niezwykle istotne są dane dotyczące 

aktywności obywatelskiej w postaci liczby organizacji pozarządowych. Na obszarze LGD 

widać wzrost liczby zarejestrowanych organizacji o ponad 35%. Warto jednak pamiętać, 

że dane te mówią tylko o liczbie zarejestrowanych organizacji. Ważne są też 

uwarunkowania związane z ich aktywnością, angażowaniem się w rozwiązywanie 

lokalnych problemów czy umiejętności i wielkość pozyskiwanych środków zewnętrznych.  

Jednym z priorytetów zapisanych w LSR jest rozwój turystyki na obszarze. Zobaczmy więc 

jak wyglądają dane dotyczące tego aspektu rozwoju obszaru: 

 

Liczba osób korzystających z noclegów 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 2292 2931 639 

Ciepłowody 0 163 163 

Kamieniec Ząbkowicki 1033 724 -309 

Ząbkowice Śląskie 0 396 396 

Ziębice 86 0 -86 

Złoty Stok 3879 3023 -856 

Suma: 7290 7237 -53 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Liczba udzielonych noclegów 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 11882 12489 607 

Ciepłowody 0 692 692 

Kamieniec Ząbkowicki 4108 1529 -2579 

Ząbkowice Śląskie 0 892 892 

Ziębice 151 0 -151 

Złoty Stok 4179 9076 4897 

Suma: 20320 24678 4358 
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Pamiętać należy, że dane z GUS dotyczą tylko określonych kategorii miejsc noclegowych. 

Nie obejmują choćby danych z gospodarstw agroturystycznych. Pomimo tego można na 

ich podstawie wyciągnąć ostrożne wnioski. Generalnie widać, że zarówno liczba osób 

korzystających z noclegów, jak i liczba udzielonych noclegów są raczej niewielkie. Dobra 

informacja jest natomiast taka, że przy spadającej liczbie turystów (niecały 1%) rośnie 

liczba udzielonych noclegów (o ponad 21%). Może to oznaczać, że turyści spędzają więcej 

czasu na obszarze LGD. Trudno jednak powiedzieć czy jest to bezpośrednim wynikiem 

podniesienia atrakcyjności istniejącej oferty turystycznej.  

Aby zweryfikować liczbę podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne 

zwróciliśmy się o dane porównawcze do Urzędów Gmin: 

 

Liczba obiektów oferujących usługi zakwaterowania/noclegi 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 10 22 12 

Ciepłowody 0 1 1 

Kamieniec Ząbkowicki 4 6 2 

Ząbkowice Śląskie 3 6 3 

Ziębice 2 4 2 

Złoty Stok 7 13 6 

Suma: 26 52 26 
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin 

Liczba obiektów oferujących usługi gastronomiczne/żywieniowe 

Gmina 2009r. 2014r. Zmiana 

Bardo 8 10 2 

Ciepłowody 1 1 0 

Kamieniec Ząbkowicki 2 4 2 

Ząbkowice Śląskie 22 24 2 

Ziębice 19 15 -4 

Złoty Stok 5 7 2 

Suma: 57 61 4 
Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin 

Dane te dotyczą różnego typu obiektów noclegowych, nie tylko tych uwzględnianych                   

w Banku Danych Lokalnych. Wskazują one na dynamiczny, aż o 100%, wzrost obiektów 
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oferujących usługi noclegowe. Natomiast liczba obiektów oferujących usługi 

gastronomiczne wzrosła o 7%.  

Dostępne dane statystyczne pokazują, że sytuacja społeczno – ekonomiczna obszaru 

poprawiła się w okresie wdrażania LSR. Dobre tendencje widać również w rozwoju 

infrastruktury turystycznej obszaru.  

 

2. Analiza porównawcza działań realizowanych przez samorządy i członków LGD 

Do niniejszej części raportu wykorzystane zostały dane zebrane od samorządów, instytucji 

samorządowych oraz członków LGD. Dane te dotyczyły informacji o realizowanych                           

w okresie 2007 – 2013 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Zestawienie to prezentuje dane ilościowe skategoryzowane wg funduszu, z którego 

finansowane były projekty oraz celu i zakresu działań w projekcie. 

Lp. Typ projektu Liczba  

REGIONALNY PROGRAM OPERCYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 

1 
Budowa kanalizacji, uporządkowanie gospodarki 
ściekowej  

2 

2 Projekty rewitalizacyjne (infrastruktura) 1 

3 Rekultywacja składowiska odpadów 1 

4 Infrastruktura edukacyjna (szkoły) 1 

5 
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w 
instytucjach publicznych  

1 

6 Remonty i doposażenie świetlic środowiskowych 5 

7 
Poprawa dostępności dla ruchu turystycznego 
poprzez remonty i przebudowę dróg  

2 

8 Modernizacja muzeów, izb pamiątek 1 

9 Projekty rewitalizacyjne (parki) 1 

10 
Remonty i przebudowa dróg na potrzeby 
mieszkańców 

1 

11 Systemy monitoringu 1 

12 Przebudowa basenu 1 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 

1 Infrastruktura sportowa (boiska) 3 

2 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 5 

3 
Budowa i remont świetlic oraz innej infrastruktury 
kulturalnej  

29 
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4 Wyposażenie świetlic i innych centrów kultury 10 

5 Imprezy lokalne i regionalne 13 

6 
Infrastruktura około drogowa (chodniki, parkingi, 
oświetlenie) 

3 

7 Infrastruktura rekreacyjna (place zabaw) 15 

8 
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ścieżki 
zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku, miejsca 
spotkań) 

8 

9 
Promocja walorów turystycznych (oznakowanie 
miejsc i zabytków, materiały promocyjne)  

9 

10 Punkty Informacji Turystycznej i Trasy turystyczne 4 

11 
Zagospodarowanie na potrzeby turystów i 
mieszkańców  

2 

12 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2 

13 
Projekty edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci i 
młodzieży 

3 

14 
Projekty edukacyjne i aktywizacyjne dla 
mieszkańców 

5 

 
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 

1 Południowo – Zachodni Szlak Cysterski  1 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

1 
Indywidualizacja procesu nauczania w szkole 
podstawowej 

3 

2 Aktywizacja społeczna i na rzecz przedsiębiorczości 2 

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 

4 Kultywowanie tradycji w społeczności lokalnej 1 

5 Serwisy internetowe szkół 1 

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 

1 
Wspieranie turystyki transgranicznej  
przez wzajemną współpracę i promocję  

2 

2 Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich 
2 

3 
Wspieranie edukacji i rekreacji transgranicznej  
przez wzajemną współpracę i promocję  

4 

4 
Infrastruktura informacyjna przy drogach (znaki 
drogowe, tablice) 

1 

5 Transgraniczne warsztaty i wydarzenia artystyczne 2 

6 Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego 1 

7 Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej 1 

8 Sprzęt ratowniczo – gaśniczy 1 
Opracowanie własne 
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Z powyższego zestawienia widać, że w ostatnich latach na obszarze LGD realizowane były 

różnorodne projekty. Jako najczęstsze źródło finansowania wskazywany był PROW 2007 – 

2013 (uwzględniający również projekty realizowane w ramach wdrażania LSR).  

Sporo projektów realizowanych było również ze środków RPO oraz Programu Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej. Stosunkowo najmniej z PO KL.  

W kontekście realizacji celów LSR dobrą informacją jest fakt, że spora grupa projektów 

dotyczyła rozwoju oferty turystycznej czy rekreacyjnej, zarówno dla turystów oraz 

mieszkańców. Sporo środków zostało również przeznaczonych na rozwój infrastruktury 

społecznej i kulturowej czy wsparcie lokalnych dróg.  

Generalnie widać więc wzmocnienie realizacji celów LSR przez projekty realizowane przez 

członków LGD.  

3. Ocena wpływu realizacji celów ogólnych i szczegółowych na rozwój regionu – wywiad 

grupowy. 

Podczas wywiadu grupowego pytano o ocenę wpływu realizowanych projektów w ramach 

naborów prowadzonych przez LGD oraz wpływu działalności LGD na rozwój regionu. 

Wnioski: 

 W odczuciu respondentów należy odnotować, że w ramach LGD „Qwsi” w niewielkiej 

ilości realizowane są projekty o charakterze regionalnym, a raczej lokalne. 

 Dla zdecydowanej większości respondentów wybierane są projekty, które mają 

rzeczywisty wpływ na zmianę i rozwój lokalny. Członkowie Rady podkreślali również, 

że rola i znaczenie projektów w kontekście realizacji LSR i wpływu na zmianę i rozwój 

obszaru jest nie tylko elementem oceny, ale również tematem dyskusji podczas 

obrad Rady. 

 Zastrzeżenia respondentów budzi praktyka informowania przez beneficjentów                         

o realizowanych projektach (zwłaszcza gminy), tj. nieumieszczanie informacji o LGD 

„Qwsi” na tablicach informujących i powstałych w ramach projektów 

obiektach/działaniach (świetlicach, festynach itd.), lecz przypisywanie ich sobie. Nie 

wpływa to na rozpoznawalność LGD i nie buduje pośród mieszkańców obszaru 

pozytywnego wizerunku Partnerstwa.  
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 W ocenie respondentów, biorąc pod uwagę wielkość środków i możliwości 

organizacyjne LGD, należałoby bardzo wysoko ocenić wpływ LGD na rozwój regionu. 

Rekomendacje: 

 Respondenci wyrazili potrzebę zwiększenia w przyszłej perspektywie finansowej 

środków na wspieranie rozwoju regionalnego przez Lokalne Grupy Działania. 

 Należy w umowach zawieranych przez beneficjentów zapisać obowiązek 

informowania, że realizowany projekt finansowany jest za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Będzie to miało bezpośredni wpływ na rozpoznawalność 

przez mieszkańców obszaru efektów działalności LGD.  

 Istnieje konieczność inicjowania przez Zarząd wspólnych projektów dla całego 

Partnerstwa, mających na celu również budowanie wizerunku i rozpoznawalności 

LGD pośród mieszkańców obszaru.  

 Dostrzeżono konieczność realizowania wspólnych inicjatywy z zakresu promocji 

turystycznej regionu, m.in. po to, aby promować Partnerstwo na zewnątrz.  

 Należy w dalszym ciągu realizować szkolenia aktywizujące dla liderów lokalnych oraz 

współpracować z nimi w propagowaniu informacji o działalności LGD.   

 

 

IV. Badania ankietowe – identyfikacja potrzeb, barier, kierunków rozwoju. 

Na potrzeby tej części raportu przeprowadzone zostały badania ankietowe pośród członków 

organów LGD, beneficjentów, mieszkańców obszaru. Celem ankiet było również określenie 

obecnych potrzeb i problemów lokalnej społeczności, wskazanie kierunków rozwoju na 

najbliższe lata czy określenie efektów działania LGD.  

1. Ankieta audytoryjna – członkowie organów LGD 

Ankieta przeprowadzona została pośród członków organów LGD. Na potrzeby raportu 

dokonano analizy 25 ankiet. Przyjrzyjmy się płynącym z niej wnioskom: 
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Opracowanie własne 

 

Uczestników badań poproszono o wskazanie najważniejszych obecnie zasobów/atutów 

rozwoju obszaru. W odpowiedziach widać dominację wskazań na „zasoby i walory 

przyrodnicze” oraz „korzystne położenie geograficzne”. Są to atuty, na których powinna być 

rozwijana oferta turystyczna.  
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Opracowanie własne 

 

W pytaniu o główne bariery w rozwoju obszaru dominują odpowiedzi wskazujące na zbyt 

małą ilość miejsc pracy na obszarze, słabą infrastrukturę komunikacyjną obszaru oraz na 

słabe wsparcie finansowe inicjatyw społecznych. Biorąc pod uwagę również inne wskazania, 

główne bariery rozwoju można przedstawić jako: 

 Niewystarczający rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy na obszarze; 

 Niewystarczające wsparcie merytoryczne i finansowe dla rozwijających się inicjatyw 

społecznych; 

 Duże bariery komunikacyjne wewnątrz obszaru. 
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Opracowanie własne 

 

Następne pytanie dotyczyło wskazania najważniejszych szans rozwojowych dla obszaru.                 

W odpowiedziach widać zdecydowaną dominację dwóch wskazań:  

 Rozwój oferty aktywnego wypoczynku na obszarze; 

 Możliwość dalszego pozyskiwania środków z programów UE. 

Widać, że szanse te są bezpośrednio związane z dotychczasową aktywnością LGD i jednym                

z jej głównych kierunków rozwoju (ofertą turystyczną). Chcemy również podkreślić, że 

możliwość dalszego pozyskiwania środków finansowych jest tylko narzędziem rozwoju, a nie 

celem samym w sobie. Dominacja wskazań na to uwarunkowanie może sugerować, że 

uczestnicy badań nie zidentyfikowali innych szans rozwojowych, a unijne środki finansowe 

traktują jako źródło zmian. Warto pamiętać, że po 2020r. środków tych będzie znacznie 

mniej, należy więc najbliższe lata poświęcić na identyfikację innych źródeł na wspieranie 

rozwoju obszaru.  
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Opracowanie własne 

 

Kolejne pytanie dotyczyło wskazania najważniejszych zagrożeń rozwoju obszaru. Tu również 

widać zdecydowaną dominację dwóch odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę, że jedno z tych 

zagrożeń jest dość charakterystyczne dla obszarów wiejskich, a dotyczy wyjazdu młodych 

osób w poszukiwaniu lepszej pracy i wykształcenia do dużych ośrodków miejskich lub za 

granicę. Drugie dotyczy natomiast ogólnokrajowego uwarunkowania związanego                               

z niestabilnością prawa czy nadmierną biurokracją.  
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Opracowanie własne 

 

Uczestników badań zapytano również o grupy, które najmniej angażują się w działalność na 

obszarze LGD. Jako dominujące grupy wskazana została młodzież oraz emeryci i renciści. 

Działania aktywizujące te grupy powinny stać się priorytetem dla LGD.  

 

Druga grupa pytań dotyczyła oceny efektów działalności i uwarunkowań LGD.  

 

Opracowanie własne 
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Opracowanie własne 

 

     

Opracowanie własne 
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Opracowanie własne 

 

 

 

Opracowanie własne 
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Analizując powyższe dane zbiorczo można dojść do kilku wniosków: 

 Członkowie organów LGD bardzo pozytywnie oceniają efekty działań LGD; 

 Jako najaktywniejszy sektor wskazany został sektor samorządowy; 

 Najmniej aktywni w działalności LGD są przedsiębiorcy; 

 Jako działania najbardziej wspierające rozwój gospodarczy regionu wskazane zostały 

warsztaty, szkolenia i kursy podnoszące wiedzę i kompetencje uczestników; 

 Jako najważniejszy, spodziewany efekt aktywności LGD wskazany został rozwój 

oferty turystycznej.  

Analizując wyniki ankiet można dojść do wniosku, że realizowane przez ostatnie lata cele 

ogólne i szczegółowe LSR są zgodne z obecnymi potrzebami i oczekiwaniami liderów 

lokalnych działających w organach LGD. Co więcej, cele te powinny być również realizowane 

w najbliższych latach. Jako szczegółowe priorytety wskazać można: 

 Rozwój oferty turystycznej bazującej na lokalnych walorach przyrodniczych, 

kulturowych oraz produktach i usługach lokalnych; 

 Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy, 

szczególnie dla ludzi młodych i w sektorach gospodarki powiązanych z rozwojem 

turystyki; 

 Dalszą integrację i aktywizację mieszkańców, szczególnie młodzieży, emerytów                     

i rencistów, do wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu; 

 Kontynuowanie działań, choć nie tak intensywne jak w ostatnich latach, związanych 

z poprawą estetyki miejscowości oraz rozwojem infrastruktury społecznej, 

sportowej i rekreacyjnej.   
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2. Ankieta – beneficjenci i lokalna społeczność 

Ankieta przeprowadzona została pośród członków lokalnej społeczności, w tym 

beneficjentów. Na potrzeby raportu dokonano analizy 44 ankiet. Przyjrzyjmy się płynącym              

z nich wnioskom: 

 

Opracowanie własne 

 

Opracowanie własne 

 

11

19

10

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

tak raczej tak raczej nie nie trudno
powiedzieć

Zadowolenie z życia na terenie gminy

34

3

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

tak nie nie wiem

Poczucie więzi z miejscem 
zamieszkania



S t r o n a  | 85 

 

 

 

 

Opracowanie własne 

 

 

Opracowanie własne 

 

Większość z ankietowanych jest zadowolona ze swojego życia na terenie gminy i deklaruje 

poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Zadowolenie to może mieć przełożenia na chęć 

angażowania się w działania na rzecz rozwoju regionu, zwłaszcza, że poziom życia 

mieszkańców oceniany jest jako średni i raczej zły. Warto zwrócić również uwagę, że ocena 

działalności władz lokalnych wypada dość ambiwalentnie i głosy pozytywne i negatywne 

dzielą niemal po równo.  
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Druga grupa pytań z ankiety dotyczyła kwestii związanych z oceną najważniejszych obecnie 

atutów i barier rozwoju: 

 

Opracowanie własne 

 

 

Opracowanie własne 
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Wskazania dotyczące najważniejszych atutów i barier rozwoju są niemal identyczne jak 

wskazania dokonane przez członków organów LGD: 

 Jako najważniejsze atuty rozwoju wskazano położenie geograficzne oraz zasoby                    

i walory przyrodnicze, stanowiące podstawę do dalszego tworzenia silnego sektora 

turystycznego / rekreacyjnego oraz dostępność komunikacyjną; 

 Jako najważniejsze bariery wskazano małą liczbę ofert pracy na rynku lokalnym, 

słaby rozwój infrastruktury komunikacyjnej, a także niedostateczne wykorzystanie 

położenia i walorów naturalnych obszaru.  

 

Kolejna grupa pytań dotyczyła głównych kierunków rozwoju obszaru w najbliższych latach: 

 

Opracowanie własne 
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Opracowanie własne 

 

 

Opracowanie własne 
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Wnioski płynące z tej części ankiety również pokrywają się z głównymi wnioskami płynącymi 

z ankiety audytoryjnej z członkami organów LGD.  

Priorytetowy kierunek rozwoju to dalsze wspieranie turystyki i usług turystycznych. 

Ankietowani za priorytetowe kierunki rozwoju uznali również wsparcie tworzenia 

pozarolniczych miejsc pracy innych niż związanych z usługami turystycznymi, inwestycje                   

w poprawę infrastruktury publicznej i kulturalnej oraz wykorzystanie walorów historycznych 

i kulturalnych.  

Jako priorytetowe grupy, na których powinny koncentrować się działania, wskazano na 

osoby młode (od 18. do 26. roku życia), organizacje pozarządowe, dzieci i młodzież wiejską 

(do 18 roku życia) oraz osoby starsze (powyżej 65. roku życia).  

Wskazywane spodziewane korzyści z działalności LGD również, w dużej części, zgodne są                  

z oczekiwaniami członków organów LGD – rozwój turystyki bazującej na walorach 

przyrodniczych i kulturowych regionu, poprawa estetyki miejscowości / gminy, wsparcie 

działalności gospodarczej obszaru LGD w oparciu o produkty lokalne i rzemiosło, 

wypromowanie produktów lokalnych.  

 

Podsumowując wyniki tych dwóch badań ankietowych należy stwierdzić, że realizowane 

przez ostatnie lata cele ogólne i szczegółowe LSR są zgodne z obecnymi potrzebami i 

oczekiwaniami mieszkańców oraz liderów lokalnych działających w organach LGD. Co więcej, 

cele te powinny być również realizowane w najbliższych latach. Jako szczegółowe priorytety 

wskazać można: 

 Rozwój oferty turystycznej bazującej na lokalnych walorach przyrodniczych, 

kulturowych oraz produktach i usługach lokalnych, w tym tworzenie miejsc pracy w 

sektorach gospodarki powiązanych z rozwojem turystyki; 

 Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy szczególnie 

dla ludzi młodych; 

 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, szczególnie ludzi młodych; 

 Dalszą integrację i aktywizację mieszkańców, szczególnie młodzieży, emerytów i 

rencistów, do wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu; 

 Kontynuowanie działań związanych z poprawą estetyki miejscowości oraz rozwojem 

infrastruktury społecznej, sportowej i rekreacyjnej.   
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V. Podsumowanie. 

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało przy użyciu takich kryteriów, jak: 

 Trafność, 

 Skuteczność, 

 Efektywność. 

 Użyteczność. 

 Trwałość.  

 

Oceńmy efekty działania LGD i wdrażania LSR przy wykorzystaniu powyższych kryteriów: 

Trafność obejmuje odpowiedź na dwa podstawowe pytania – czy treść Strategii 

koresponduje z dokumentami programowymi i wytycznymi? Oraz jaki jest stopień zbieżności 

celów strategii i jej rezultatów (wskaźników) z oczekiwaniami i popytem, zgłaszanym na 

poziomie lokalnym i regionalnym? Jak wykazaliśmy to w niniejszym raporcie, a także co 

zostało potwierdzone podczas badań ankietowych oraz wywiadu grupowego, odpowiedź na 

te dwa pytania jest twierdząca. Dodatkowo chcemy podkreślić, że LSR przed rozpoczęciem 

jej wdrażania pozytywnie przeszła ocenę w Urzędzie Marszałkowskim, czego efektem było 

podpisanie umowy na jej realizację. Warto również zwrócić uwagę, że podczas wywiadu                     

i badań ankietowych uczestnicy wskazywali na osiągnięte efekty wdrażania strategii oraz 

uznali, że warto kontynuować realizację celów i kierunków rozwoju wskazanych w LSR na 

lata 2007 – 2013.  

Pewną rozbieżność z tą oceną widać w niższym od planowanego zainteresowania 

beneficjentów przedsięwzięciem III „Przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru”. Niższy od 

planowanego jest również stopień wykorzystania środków w ramach operacji „Tworzenie                  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Uwarunkowania te w mniejszym stopniu są wynikiem 

bezpośredniej działalności LGD, a w większym stopniu zależne są o uwarunkowań 

wdrożeniowych i możliwości ekonomicznych podmiotów z obszaru. Wnioski te warto wziąć 

pod uwagę przy planowaniu strategii na kolejne lata, która zgodnie z wytycznymi, ma być 

bardziej nakierowana na działania związane z tworzeniem miejsc pracy i rozwojem 

przedsiębiorczości.  

Skuteczność obejmuje odpowiedź na pytanie – w jakim stopniu realizowane 

projekty/operacje wpływają na osiągnięcie celów ogólnych, szczegółowych oraz 



S t r o n a  | 91 

 

 

 

przedsięwzięć i ich wskaźników? Jak zostało to wykazane w I rozdziale raportu, do maja 

2015r. roku udało się zakontraktować już 86,98% środków i rozliczyć 78,96% z przyznanego 

na wdrażania LSR limitu. Z naszych szacunków wynika również, że wskaźniki produktu                   

i wskaźniki rezultatu osiągnięte są również na zadowalającym poziomie. Dane te oznaczają 

dużą skuteczność LGD i szczególnie beneficjentów w pozyskiwaniu środków i prawidłowej 

realizacji operacji oraz zainteresowanie mieszkańców obszaru działalnością LGD.  

Z poprzednim kryterium bezpośrednio związane jest następne – efektywność, które to 

obejmuje odpowiedź na pytania – jak zostały wykorzystane zasoby? Oraz jakie wyniki 

(produkty i rezultaty) osiągnięto? Stopień osiągnięcia tego kryterium również należy uznać za 

wysoki. Relacja wydatkowanych środków (prawie 80% budżetu na Wdrażanie LSR)                          

w stosunku do stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu jest wysoka. Niemniej 

ważne są głównie oceny i opinie respondentów oraz uczestników wywiadów, którzy 

jednoznacznie pozytywnie oceniają efekty wsparcia i środków wydatkowanych w ramach 

wdrażania LSR i adekwatności celów ogólnych i szczegółowych w stosunku do lokalnych 

potrzeb.  

Można stwierdzić, że najefektywniej środki wydane zostały na lokalną infrastrukturę 

społeczną, sportowo – rekreacyjną, podniesienie estetyki obszaru oraz realizację imprez 

lokalnych. Natomiast najmniej efektywnie zostały wydane na działania związane z rozwojem 

mikroprzedsiębiorczości.  

Kryterium użyteczność obejmuje odpowiedź na pytania: czy funkcjonowanie LGD i wdrażanie 

LSR wpłynie na rozwiązanie problemów społeczności lokalnych i regionalnych? Jaka jest 

jakość produktów bezpośrednich, rezultatów realizacji LSR? Jakie są efekty zewnętrzne 

związane z wdrażaniem LSR? Próbując znaleźć odpowiedź na te pytania można stwierdzić, że 

w opinii uczestników badań widać pozytywny wpływ LGD na rozwiązywanie lokalnych 

problemów, choć ze względu na ograniczone kierunki wsparcia oraz niezależne od LGD 

biurokratyczne procedury jest on mniejszy od oczekiwanego. Jakość produktów i rezultatów 

oceniana jest bardzo wysoko. Efektami są na pewno: wzrost zainteresowania mieszkańców 

Dolnego Śląska ofertą obszaru (czego wynikiem jest wzrost liczby miejsc noclegowych                        

i gastronomicznych), znaczący wzrost liczby lokalnej infrastruktury społecznej, sportowej                   

i rekreacyjnej, integracja gmin i mieszkańców obszaru wokół wspólnych celów, a także 
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doświadczenia i działalność LGD stanowiąca dobry przykład i wzór do naśladowania przez 

inne podmioty i organizacje z obszaru.  

Ostatnim kryterium jest trwałość obejmująca odpowiedź na pytanie: jakie zmiany                            

w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i regionalnych wprowadza wdrażanie LSR? Warto 

podkreślić, że jedną z głównych zmian, którą widać na poziomie lokalnym i regionalnym jest 

rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i turystów. Sporo efektów 

widać w pobudzaniu oddolnej aktywności społecznej, a także integracji społeczności 

lokalnych oraz władz samorządowych. Bezpośrednio to uwarunkowanie ma wpływ na 

wzrost liczby organizacji pozarządowych działających na obszarze. Bardzo dobrym sygnałem 

płynącym od uczestników wywiadu i badań ankietowych jest chęć dalszej realizacji celów                  

i priorytetowych kierunków wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej. Jako 

szczegółowe priorytety dla dalszego rozwoju obszaru wskazać można: 

 Rozwój oferty turystycznej bazującej na lokalnych walorach przyrodniczych, 

kulturowych oraz produktach i usługach lokalnych, w tym tworzenie miejsc pracy                

w sektorach gospodarki powiązanych z rozwojem turystyki; 

 Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy szczególnie 

dla ludzi młodych; 

 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, szczególnie ludzi młodych; 

 Dalszą integrację i aktywizację mieszkańców, szczególnie młodzieży, emerytów                  

i rencistów, do wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu; 

 Kontynuowanie działań związanych z poprawą estetyki miejscowości oraz rozwojem 

infrastruktury społecznej, sportowej i rekreacyjnej.   

 

Podsumowując, ocenę okresu wdrażania LSR oraz stopnia adekwatności realizowanych 

celów ogólnych i szczegółowych do obecnych potrzeb społeczności lokalnych, podlegających 

zakresowi przeprowadzonej ewaluacji, należy uznać za pozytywną. Bardzo dobra praca Biura 

LGD, Rady Programowej oraz Zarządu pozwoliły na dobre zaplanowanie i efektywne 

przeprowadzenie procesu konsolidacji Partnerstwa i wdrażania LSR oraz osiągnięcia 

zaplanowanych celów ogólnych i szczegółowych.  

 


