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I. Wstęp. 

W obecnym 2012 roku mijają trzy lata od rozpoczęcia przez Lokalne Grupy Działania 

faktycznego wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. 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 konkursów 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 otrzymały 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  

wdrażania LSR i funkcjonowania LGD. Niniejszy raport stanowi właśnie taką ewaluację dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. Badanie ewaluacyjne wykonane zostało w 

trzech etapach: 
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a)  Badanie stopnia realizacji LSR  

Cel: ocena stopnia realizacji LSR w stosunku do zakładanych wskaźników i budżetu oraz 

ocena prawidłowości wdrażania LSR. 

Metody badań:  

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD: protokoły z posiedzeń Rady, listy 

rankingowe, informacje o podpisanych umowach i zrealizowanych projektach, ankiety 

monitorujące beneficjentów etc. (metoda ilościowa - desk reaserch);  

- Ankieta przeprowadzona pośród pracowników biura oraz członków organów - Zarządu i 

Rady - analiza adekwatności przyjętych wskaźników i celów do uwarunkowań lokalnych oraz 

ocena procedury wyboru operacji (metoda ilościowa - ankieta). 

Efekty: 

-  Określenie stopnia osiągnięcia założonych dla celów oraz przedsięwzięć wskaźników; 

- Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji dla lokalnych uwarunkowań 

oraz doświadczeń płynących z wdrażania LSR; 

- Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji, a stopniem 

realizacji wskaźników; 

- Ocena procedury wyboru operacji (etapy: ogłoszenie, szkolenia i doradztwo, ocena przez 

Radę, procedura odwoławcza). 

 

b) Badanie funkcjonowania LGD  

Cel: ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za 

wdrażania LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako Partnerstwa opierającego 

się o metodę Leader. 

 

Metody badań: 

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD - ocena efektywności komunikacji pomiędzy 

organami i wewnątrz Partnerstwa, ocena przejrzystości i adekwatności przyjętych procedur, 

w tym procedur stosowanych przez Radę do oceny operacji. (metoda ilościowa - desk 

reaserch); 
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- Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD i członkami stowarzyszenia (metoda 

jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady grupowe). 

 

Efekty: 

- Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD; 

- Ocena metody Leader i jej efektów dla regionu przez członków LGD; 

- Określenie stopnia integracji i rozwoju Partnerstwa; 

- Określenie barier rozwoju Partnerstwa i sposobów ich przezwyciężenia. 

 

c) Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny 

Cel: ocena wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów 

wiejskich. 

 

Metody badań: 

- Analiza danych będących w posiadaniu LSR - ilość osób korzystających ze wsparcia 

szkoleniowo - doradczego i jego efekty, materiały informacyjne i promocyjne wydawane 

przez LGD, etc. (metoda ilościowa - desk reaserch); 

- Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD, członkami stowarzyszenia oraz 

beneficjentami (metoda jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady 

grupowe). 

- Indywidualne wywiady z najważniejszymi lokalnymi liderami, przedstawicielami 

samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych (metoda jakościowa - indywidualny 

wywiad pogłębiony). 

 

Efekty: 

- Określenie, w jakim zakresie środki wydatkowane przez LGD oraz w ramach wdrażania 

LSR wpłynęły na rozwój obszaru; 

- Określenie przez najważniejszych liderów lokalnych wpływu LGD na rozwój regionu. 

 

Do badania ewaluacyjnego wykorzystane zostały dane i materiały będące w posiadaniu LGD 

na dzień 1 grudnia 2012 roku.  
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Za współpracę i bezcenną pomoc w realizacji badań chcielibyśmy podziękować członkom 

Zarządu oraz Rady, a szczególnie pracownikom biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Qwsi”.  

 

 

 

Paweł Antoniewicz 

Piotr Antoniewicz 

Realizatorzy badania      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                    

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. 

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 —Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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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 LSR jest zestawienie liczby i budżetów 

operacji wybranych przez Radę LGD. Przypomnieć należy, 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.   

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”); 

 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  
wnioskowana 

kwota  
kwota wybrana kwota umowy  

kwota 

wypłacona 

różnica nabór a 

wybrane 

różnica 

wybrane a 

umowy 

Małe Projekty 

I 2009 6 3 111 369,00 92 839,92 92 839,92 79 222,32 45 252,34 18 529,08 13 617,60 

II 2010 13 10 241 287,08 200 800,53 200 800,53 134 159,65 126 827,51 40 486,55 66 640,88 

III 2011 32 15 484 571,05 592 236,38 483 984,38 357 830,18 226 781,49 586,67 126 154,20 

IV 2012 9 0 165 736,15 397 231,56 149 071,60 19 440,00 0,00 16 664,55 129 631,60 

V 2012 13 0 279 355,44 435 287,91 266 717,53 38 436,60 0,00 12 637,91 228 280,93 

SUMA       1 282 318,72 1 718 396,30 1 193 413,96 629 088,75 398 861,34 88 904,76 564 325,21 

Odnowa i rozwój wsi  

I 2009 6 2 647 651,00 1 070 723,88 628 249,79 212 206,00 145 469,85 19 401,21 416 043,79 

II 2010 3 2 896 171,00 613 631,00 613 631,00 472 073,00 173 416,00 282 540,00 141 558,00 

III 2011 28 11 4 355 243,40 4 860 949,00 4 118 166,00 3 945 516,00 1 141 878,72 237 077,40 172 650,00 

SUMA       5 899 065,40 6 545 303,88 5 360 046,79 4 629 795,00 1 460 764,57 539 018,61 730 251,79 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

I 2009 1 0 123362,00 97382,00 97382,00 0,00 0,00 25980,00 97382,00 

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

III 2011 6 1 616 260,30 960 414,00 520 414,00 128 608,00 27 566,00 95 846,30 391 806,00 

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

V 2011 8 0 385 846,30 1 034 169,00 231 287,00 159 150,00 0,00 154 559,30 72 137,00 
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VI 2012 1 0 111 151,37 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 98 151,37 13 000,00 

SUMA       1 633 236,47 2 343 444,63 1 100 562,63 287 758,00 27 566,00 532 673,84 812 804,63 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

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

II 2012 0 0 246 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 724,00 0,00 

III 2011 2 0 740 172,80 148 668,00 148 668,00 100 000,00 0,00 591 504,80 48 668,00 

IV 2011 4 3 640172,8 367 000,00 367 000,00 367 000,00 200 000,00 273 172,80 0,00 

V 2012 3 0 273 172,80 454 620,50 249 185,50 100 000,00 0,00 23 987,30 149 185,50 

SUMA       2 023 604,40 970 288,50 764 853,50 567 000,00 200 000,00 1 258 750,90 197 853,50 
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Wnioski: 

Terminy weryfikacji wniosków:  

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

będące w posiadaniu LGD można zwrócić uwagę na uwarunkowanie związane z długim 

okresem oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz ARiMR. Pierwsze nabory LGD 

„Qwsi” ogłosiło na każdy typ operacji w roku 2009. Na wszystkie wybrane wtedy projekty, 

które pozytywnie przeszły etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim, podpisane zostały 

umowy na realizację. Wszystkie operacje są już ostatecznie rozliczone. Wniosek przekazany 

do ARiMR nie przeszedł weryfikacji. Należy jednak podkreślić, że czas weryfikacji 

wniosków przez UMWD oraz ARiMR znacznie przekraczał terminy zapisane w dokumentach 

dotyczących wdrażania LSR.    

Warto podkreślić, że wszystkie operacje w ramach „Małych projektów” z 2010 roku zostały 

już rozliczone. Również dwie na trzy podpisane umowy w ramach operacji „odnowa i rozwój 

wsi” też są już rozliczone. Natomiast, dwa wnioski wybrane przez Radę w ramach operacji  

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” nie przeszły pozytywnie weryfikacji w ARiMR. 

W 2011 roku ogłoszone były dwa konkursy na operację „małe projekty”. Z 25 realizowanych 

wniosków (po weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego), 15 jest już rozliczonych, a 10 ma 

podpisaną umowę. Proporcje te są bardzo dobre i pokazują również, że był to rok, w którym 

nastąpiło przyśpieszenie oceny wniosków i podpisywania umów. W ramach operacji 

„Odnowa i rozwój wsi” z 28 wniosków wybranych przez radę 11 ma już rozliczone umowy, 

14 ma podpisane umowy, 1 wniosek jest w trakcie weryfikacji, a 2 wnioskom Urząd 

Marszałkowski odmówił przyznanie pomocy. W 2011 roku udało się po raz pierwszy wybrać 

wnioski w ramach operacji „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”, które podpisały umowę z ARiMR. Na chwilę obecną 

jeden wniosek jest już rozliczony, a 3 wnioskodawców podpisało umowę. Niepokojący jest 

fakt, że aż 12 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny w Agencji, dodatkowo jeden 

wnioskodawca wycofał wniosek z oceny.   

W ramach naborów organizowanych w 2012 ogłoszono konkursy na trzy typy operacji. Na 23 

wnioski w ramach „małych projektów” 15 jest jeszcze na etapie weryfikacji, 4 mają 

podpisaną umowę, a 4 Urząd Marszałkowski odmówił przyznania pomocy. W ramach 

operacji „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na trzy wybrane wnioski 2 są na 
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etapie weryfikacji, a 1 ma już podpisaną umowę. Wniosek wybrany w ramach konkursu na 

operację „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” również jest na etapie weryfikacji w 

Agencji.     

Rekomendacje: 

 Lobbowanie za przyśpieszeniem procedury weryfikacji wniosków i podpisywania 

umów przez UMWD oraz szczególnie ARiMR; 

 Lobbowanie za systematycznym i terminowym (optymalnie raz na miesiąc) 

przekazywaniem w 2013 roku przez UMWD oraz ARiMR informacji na temat stanu 

weryfikacji wniosków, podpisanych umów i rozliczonych wniosków o płatność. Jest 

to konieczne ze względu na prawidłowe zaplanowanie kwot naborów w 2013 roku; 

 Dalsze systematyczne i kompletne zbieranie przez pracowników biura LGD danych 

od beneficjentów, niezbędnych do prowadzenia monitoringu. 

2. 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 5181 080,40 70 - - 

Małe projekty 740 302,00 10 - - 

Razem  7 401 728,00 100 __ - 
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Należy podkreślić, że w pierwotnym budżecie brak było określenia średniej wartości dotacji 

oraz ilości operacji dla poszczególnych działań. Dokument strategii nie zawierał również 

podziału budżetu na przedsięwzięcia. Powyższy podział środków jednoznacznie wskazuje, że 

przy planowaniu środków przeważały interesy gmin, które są głównymi beneficjentami w 

ramach operacji „odnowa i rozwój wsi”. W kolejnych latach budżet ten podlegał aktualizacji. 

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2010 w budżecie 

uwzględniono podział na ilość operacji oraz określono średnią wartość dofinansowania: 

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 74 000 10 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 740 172, 80 10 74 000 10 

Odnowa i rozwój wsi 5181 080,40 70 300 000 17 

Małe projekty 740 302,00 10 15 000 49 

Razem  7 401 728,00 100 __ 86 

 

Zmiany te określiły średnią wartość dofinansowania na poziomie niższym niż dopuszczały to 

wytyczne dla poszczególnego rodzaju operacji. Kwoty i podział procentowy pozostał 

niezmieniony. Dokonane zmiany miały więc charakter uzupełniający.  

W kolejnym roku wdrażania zaktualizowana została, uchwałą z dnia 19 kwietnia 2011 roku,  

średnia wielkość dotacji oraz liczba operacji: 

Działania w Komponencie 4.1/ 413 

Kwota w 

budżecie w 

PLN 

% 

Średnia 

wartość 

dotacji w 

PLN 

Liczba 

operacji 
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Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
740 172, 80 10 82 240 9 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 740 172, 80 10 82 240 9 

Odnowa i rozwój wsi 5181 080,40 70 148 000 35 

Małe projekty 740 302,00 10 18 980 39 

Razem  7 401 728,00 100 __ 92 

 

Zmiana ta z jednej strony urealniła średnią wielkość dotacji na operacje składane w ramach 3 

działań, z drugiej strony mocno zaniżyła średnią wielkość dotacji dla operacji „odnowa i 

rozwój wsi”. Podział środków pomiędzy operacjami pozostał bez zmian.  

W dniu 7 września uchwała Walnego Zebrania członków LGD niewykorzystana kwota 

środków z działań „odnowa i rozwój wsi” oraz „różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej,” wynikająca z niepodpisanych umów oraz różnicy między kwotą przyznaną a 

wypłaconą, przeniesiona została na wsparcie wniosków w ramach działania „małe projekty”.  

Natomiast w dniu 15 listopada 2011 roku podczas Walnego Zebrania zaktualizowana została 

główna tabela budżetowa – również w podziale środków na działania: 

Działania w Komponencie 4.1/ 413 

Kwota w 

budżecie w 

PLN 

% 

Średnia 

wartość 

dotacji w 

PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
467 000,00 6 - - 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 740 172, 80 10 - - 

Odnowa i rozwój wsi 5181 080,40 70 - - 

Małe projekty 1013 474,80  14 - - 

Razem  7 401 728,00 100 - - 
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To pierwsza uchwała, która zwiększa środki na działanie „małe projekty”. Jednak za 

negatywne trzeba uznać rozwiązanie, również w kontekście wytycznych dotyczących 

wdrażania LSR, zmniejszenie środków na działanie „różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” poniżej 10% całego budżetu na wdrażanie LSR. Zmiana ta nie została 

zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski.  

W 2012 roku miały miejsce aż cztery zmiany budżetu LSR, również w kontekście podziału 

środków pomiędzy działania. Nastąpiły one na podstawie uchwał Walnego Zebrania: z dnia 

12 marca, 26 kwietnia, 13 września oraz 7 listopada. Należy podkreślić, że 13 września 

podjęta została również uchwała mówiąca, że niewykorzystana kwota środków z działania 

„różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wynikająca z niepodpisanych umów 

oraz różnicy między kwotą przyznaną a wypłaconą, przeniesiona została na wsparcie 

wniosków w ramach działania „małe projekty”. Wszystkie zmiany w 2012 roku dotyczyły 2 

rzeczy: przywrócenie kwoty działania „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do 

poziomu 10% całości budżetu (a na koniec roku urealnienie jej do faktycznie wybranych 

operacji i zawartych umów) oraz stopniowego przekazywania środków z działania „odnowa i 

rozwój wsi” na działanie „małe projekty”. Obowiązujący obecnie budżet, 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 
716 185,50 9,68 89 523 8 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 740 172, 80 10 82 240 9 

Odnowa i rozwój wsi 4 439 834,85 59,98 143 220 31 

Małe projekty 1 505 534,85 20,34 22 140 68 

Razem  7 401 728,00 100 __ 116 
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Wnioski: 

 W obecnej (stan na 12.2012) strukturze budżetu widać proporcje podobne do innych 

LGD – na dwa typy działań – „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

oraz „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczonych jest około 10% 

całego budżetu na wdrażanie LSR. Na działanie „małe projekty” około 20% budżetu, 

a na „odnowę i rozwój wsi” prawie 60% budżetu.  

 Biorąc pod uwagę praktyczne uwarunkowania wdrażania osi 4 Leader wydaje się to 

optymalną strukturą. Z punktu widzenia celów Leadera istotne jest wspieranie lokalnej 

aktywności i drobnej przedsiębiorczości, a mówiąc ogólnie - zakresu działań 

finansowanego w ramach „małych projektów”. Niestety skomplikowana procedura 

składania i oceny wniosków, przyznawanie pomocy na podstawie refundacji kosztów, 

konieczność posiadania wkładu własnego spowodował, że „małe projekty” są mniej 

dostępne dla potencjalnych beneficjentów niż planowano. Stąd często struktura 

budżetów na wdrażanie LSR wygląda następująco: „małe projekty” 20 – 25% 

budżetu, „odnowa i rozwój wsi” 55 – 60% budżetu i „różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” po 10% 

budżetu. 

 Po częstotliwości zmian budżetu widać, że LGD bardzo dobrze reaguje na informację 

płynące z Urzędu Marszałkowskiego oraz ARiMR dotyczące wybranych wniosków, 

podpisanych i rozliczonych umów.  

Rekomendacje: 

 Należy zachować dotychczasowy sposób reagowania i przeprowadzania zmian w 

podziale budżetu pomiędzy działaniami. Z punktu widzenia założeń Leadera dobrym 

rozwiązaniem jest przesuwanie „oszczędności” na operacje w ramach „małych 

projektów”.  

3. Analiza stopnia realizacji budżetu na poszczególne działania. 

Analizując nabory na operacje „małe projekty” można zauważyć, że w trzech ostatnich 

konkursach złożono wnioski na zdecydowanie większą kwotę niż podana do publicznej 

wiadomości kwota naboru. Taka sytuacja miała również miejsce w dwóch z trzech konkursów 

na operacje „odnowa i rozwój wsi”, dwóch z pięciu naborów na operację „tworzenie i rozwój 
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mikroprzedsiębiorstw” oraz jednym z pięciu konkursów na operację „różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej”. Szczególnie w przypadku „małych projektów” wydaje się 

to dobrą sytuacją. Z jednej strony świadczy to o dużym zainteresowaniu beneficjentów tym 

typem operacji, z drugiej pozwala na szybsze i częstsze organizowanie kolejnych konkursów, 

korzystając z pozostałej alokacji zaplanowanej w LSR oraz środków niewykorzystanych 

przez beneficjentów w poprzednich konkursach. Pamiętamy, że w ramach naborów z lat 2009 

oraz 2010 wszystkie z podpisanych umów są również rozliczone. W 2009 roku w przypadku 

jednej operacji Urząd Marszałkowski odmówił wypłaty pomocy, a w przypadku drugiej 

beneficjent zrezygnował z realizacji podpisanej umowy. Spowodowało to, że środki te w 

wysokości prawie 34 000zł trzeba było uwzględnić w późniejszych konkursach. W każdym z 

tych konkursów zdarzały się również sytuację, że beneficjenci w ramach refundacji 

otrzymywali mniejsze kwoty niż zapisane w umowie. Te „oszczędności” również są na 

bieżąco wykorzystywane w kolejnych konkursach. W ramach operacji „małe projekty” 

wybierana jest największa ilość projektów oraz podpisywana największa ilość umów. Należy 

również pamiętać, że część wniosków wybranych przez Radę nie przechodzi pozytywnie 

dalszej weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Te uwarunkowania powodują, że przyjęte 

przez LGD „Qwsi” rozwiązanie w postaci organizowania większej ilości konkursów na 

mniejsze alokacje oraz przesuwanie oszczędności z pozostałych działań na operacje w ramach 

„małych projektów” należy uznać za dobre.       

W ramach analizy naborów na operacje „odnowa i rozwój wsi” można dokonać jednego 

spostrzeżenia. W 2011 roku ogłoszony został konkurs o budżecie alokacji prawie trzykrotnie 

wyższym niż dwa poprzednie konkursy łącznie. Większość wniosków wybranych w tym 

naborze jest w trakcie realizacji, o części już wiadomo jakie pozostały w nich oszczędności po 

przeprowadzonych przetargach. Na podstawie tych informacji zaktualizowany został budżet 

na działanie „odnowa i rozwój wsi”.   

Operacje „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” na potrzeby niniejszej analizy potraktujemy zbiorczo. Warto 

zauważyć, że przez dwa pierwsze nabory w latach 2009 oraz 2010 nie udało się ocenić 

żadnego wniosku („różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) albo wybrane 

wnioski były odrzucane na etapie weryfikacji w ARiMR („tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”). Duży odsetek złożonych wniosków w ramach operacji „tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” został odrzucony również w następnych latach, w niewielkim 
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stopniu uwarunkowanie to dotyczy operacji „różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”. Plusem jest natomiast rosnące zainteresowanie, co widać po ilości i budżetach 

złożonych wniosków, beneficjentów tymi operacjami oraz przyśpieszenie procesu 

podpisywania i rozliczania umów przez ARiMR.     

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

weryfikowane formalnie przez odpowiedni urząd (często w czasie przekraczającym te 

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.  

Biorąc pod uwagę wszystkie nabory wniosków statystyka na poszczególne operacje wygląda 

następująco: 

 „Małe projekty” – kwota budżetów wnioskowanych operacji stanowi 134,55% 

kwoty alokacji w ramach ogłoszonych do tej pory naborów. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota budżetów wnioskowanych operacji stanowi 

110,95% kwoty alokacji w ramach ogłoszonych do tej pory naborów. 

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota budżetów wnioskowanych 

operacji stanowi 143,48% kwoty alokacji w ramach ogłoszonych do tej pory 

naborów. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota budżetów 

wnioskowanych operacji stanowi 47,95% kwoty alokacji w ramach ogłoszonych do 

tej pory naborów. 

Widać więc, że jedynie w przypadku operacji „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” suma budżetów złożonych wniosków nie przekracza sumarycznej kwoty 

alokacji. Wynika to z faktu, że w pierwszych konkursach nie została wybrana żadna operacja 

w ramach tego działania. Świadczy to również o mniejszym zainteresowaniu beneficjentów 

tym typem operacji. Z tych powodów kwota alokacji w budżecie na ten typ operacji stanowi 
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niecałe 10% całego budżetu na wdrażanie LSR. Podkreślić należy, że kwota alokacji w 

ogłaszanych konkursach przekroczyła wymagane 10% budżetu na wdrażanie LSR.   

Należy jednak zwrócić uwagę, że kwota ogłoszonych dotychczas naborów w przypadku 

każdego typu operacji przekracza kwotę limitu zapisanego w LSR. Oznacza to, że LGD w 

sposób prawidłowy reaguje na informacje dotyczące: liczby pozytywnie zweryfikowanych 

wniosków, liczby wniosków odrzuconych oraz podpisanych umów, w miarę możliwości 

przesuwając niewykorzystane środki podnosząc kwoty poszczególnych naborów.      

Przypomnijmy, że obecnie w LSR zaplanowane są następujące limity: 

 „Małe projekty” – 1 505 534,85 zł 

 „Odnowa i rozwój wsi” – 4 439 834,85 zł  

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 740 172, 80 zł 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 716 185,50 zł 

Zestawmy te limity z danymi dotyczącymi podpisanych dotychczas umów:  

 „Małe projekty” – kwota zawartych umów stanowi 41,79% kwoty alokacji w 

ramach limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota zawartych umów stanowi 104,28%  kwoty alokacji 

w ramach limitu. 

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota zawartych umów stanowi 

38,88% kwoty alokacji w ramach limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota zawartych umów 

stanowi 79,19% kwoty alokacji w ramach limitu. 

W tym przypadku statystyka wygląda dobrze. A w przypadku operacji „odnowa i rozwój wsi” 

oraz „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nawet bardzo dobrze. Większa od 

zaplanowanej alokacji kwota zawartych umów w ramach „odnowy rozwoju wsi” wynika z 

wiedzy biura LGD o wielkości zwrotów w stosunku do zawartych umów. W przypadku 

działania „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dodając do kwoty zawartych 
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umów wielkość budżetów wniosków wybranych w ostatnim naborze i przekazanych do oceny 

ARiMR, otrzymamy 100% zaplanowanej kwoty alokacji.  

Na koniec porównajmy kwoty limitów zapisanych w LSR do wielkości rozliczonych do tej 

pory środków: 

 „Małe projekty” – kwota rozliczonych środków stanowi 26,49% kwoty limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota rozliczonych środków stanowi 32,90% kwoty 

limitu. 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota zawartych umów stanowi 

3,72% kwoty alokacji w ramach limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota zawartych umów 

stanowi 27,93% kwoty alokacji w ramach limitu. 

W przypadku „małych projektów”, „odnowy i rozwoju wsi” oraz „różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” wypłacona kwota jest zadowalająca, choć w każdym przypadku 

stanowi mniej niż 50% kwoty podpisanych dotychczas umów. Za to niepokojąca jest sytuacja 

w ramach operacji „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, gdzie kwota wypłaconych 

środków stanowi jedynie około 10% kwoty podpisanych umów.     

Rekomendacje: 

 Lobbowanie przez LGD przyśpieszenia procesu weryfikacji wniosków i podpisywania 

umów przez UMWD oraz szczególnie ARiMR; 

 Lobbowanie za systematycznym i terminowym (optymalnie raz na miesiąc) 

przekazywaniem w 2013 roku przez UMWD oraz ARiMR informacji na temat stanu 

weryfikacji wniosków, podpisanych umów i rozliczonych wniosków o płatność. Jest 

to konieczne ze względu na prawidłowe zaplanowanie kwot naborów w 2013 roku; 

 Uzgodnienie z UMWD oraz ARIMR terminu (najlepiej do końca I kwartału 2013 

roku), do którego zakończony zostanie proces weryfikacji wszystkich złożonych 

dotychczas wniosków, tak aby można było zaplanować racjonalne alokacje na 2013 

rok;   
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 Prowadzenie przez LGD stałego monitoringu zainteresowania poszczególnymi typami 

operacji przez potencjalnych beneficjentów;  

 Prowadzenie przez LGD stałego doradztwa dla zainteresowanych poszczególnymi 

typami operacji beneficjentów; 

 W świadczeniu pomocy doradczej i szkoleniowej szczególną uwagę należy zwrócić na 

beneficjentów zainteresowanych operacjami w ramach „tworzenia i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, gdzie jest największy odsetek wniosków odrzuconych na 

etapie oceny w ARiMR.    

4. Analiza stopnia realizacji celów i przedsięwzięć LSR. 

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 mogą być aktualizowane i zmieniane w trakcie wdrażania LSR. Cele ogólne 

natomiast są zapisane w umowie ramowej i ich zmiana jest niemożliwa.  

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”, w przeciwieństwie do większości LGD na Dolnym Śląsku, na etapie tworzenia 

założeń LSR nie przygotowywało tabeli, która pokazywałaby w jaki sposób środki założone 

w budżecie na poszczególne operacje podzielone zostaną pomiędzy przedsięwzięcia. Tabela 

taka pojawiła się w następnych latach podczas aktualizacji dokumentu LSR.    

Przyjęty w LSR schemat celów i przedsięwzięć wygląda następująco: 
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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 Q wsi 

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  
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Natomiast tabela pomocnicza do budżetu przedstawiająca podział budżetu i operacji pomiędzy przedsięwzięciami wygląda następująco: 

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 

 

 

 

 

3 

246 724,27 

 

 

 

 

9 

1 288 984,23 

 

 

 

 

20 

442 804,40 

 

 

 

 

32 

1 978 512,90 

P.2 Zrównoważone wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych i kulturowych 

bogactwem regionu 

 

 

Minimalna liczba 

operacji 

wartość operacji 

razem 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

5 

716 102,35 

 

 

 

4 

88 560,88 

 

 

 

9 

804 663,23 

2. Poprawa 

jakości życia 

na obszarach 

wiejskich 

P.3 Przedsiębiorczy mieszkańcy 

obszaru 

Minimalna liczba 

operacji 

wartość operacji 

razem 

 

 

 

 

8 

716 185,50 

 

 

 

 

6 

493 448,53 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

3 

66 420,66 

 

 

 

 

17 

1 276 054,69 

P.4 Społeczności lokalne aktywne i 

zintegrowane 

Minimalna liczba 

operacji 

wartość operacji 

razem 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

17 

2 434 748,27 

 

 

 

 

41 

907 748,91 

 

 

 

 

58 

3 342 497,18 

Minimalna liczba operacji w ramach LSR 8 9 31 68 116 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 716 185,50 740 172,80 4 439 834,85 1 505 534,85 7 401 728,00 
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W ramach badania ewaluacyjnego realizacji LSR założenia tabeli pomocniczej do budżetu porównane zostały z faktycznymi danymi 

dotyczącymi liczby i wielkości podpisanych i rozliczonych umów w ramach poszczególnych celów oraz przedsięwzięć (Tabela 1) oraz danymi 

dotyczącymi jedynie wypłaconych do tej pory kwot (Tabela 2).  

Przypisanie poszczególnych operacji do konkretnych przedsięwzięć dokonane zostało na podstawie danych otrzymanych od biura LGD „Qwsi”.  

Tabela 1. Zestawienie celów i przedsięwzięć - umowy podpisane oraz zrealizowane 

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 9 13 22 

1.2 Promocja walorów 

turystycznych i 

rekreacyjnych obszaru 

Wartość operacji 0 0 1336626,72 164450,90 1501077,62 

1.3 Zachowanie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych obszaru 

P.2 Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych bogactwem 

regionu  

Liczba operacji 0 0 4 3 7 

Wartość operacji 0 0 686264,00 40523,89 726787,89 

2. Poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich 

2.1 Pobudzenie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców i 

różnicowanie w kierunku 

nierolniczym 

P.3 Przedsiębiorczy 

mieszkańcy obszaru 

Liczba operacji 6 4 0 2 12 

Wartość operacji 567 000,00 286716,00 0 31835,00 885551,00 

2.2 Zwiększenie aktywności 

kulturowej, społecznej i 

sportowej mieszkańców 
P.4 Społeczności lokalne 

aktywne i zintegrowane  

Liczba operacji 0 0 27 33 60 

2.3 Integracja i aktywizacja 

gmin i mieszkańców w 

ramach LGD Q wsi 

Wartość operacji 0 0 3560122,57 419876,70 3979999,27 

Minimalna ilość operacji w ramach LSR 6 4 40 51 101 
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Tabela 2. Zestawienie celów i przedsięwzięć - umowy zrealizowane 

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 3 7 10 

1.2 Promocja walorów 

turystycznych i 

rekreacyjnych obszaru 

Wartość operacji 0 0 204097,72 95346,20 299443,92 

1.3 Zachowanie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych obszaru 

P.2 Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych bogactwem 

regionu  

Liczba operacji 0 0 2 1 3 

Wartość operacji 0 0 498511,00 11043,89 509554,89 

2. Poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich 

2.1 Pobudzenie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców i 

różnicowanie w kierunku 

nierolniczym 

P.3 Przedsiębiorczy 

mieszkańcy obszaru 

Liczba operacji 3 1 0 2 6 

Wartość operacji 267 000,00 27566,00 0 31835,00 326401,00 

2.2 Zwiększenie aktywności 

kulturowej, społecznej i 

sportowej mieszkańców 
P.4 Społeczności lokalne 

aktywne i zintegrowane  

Liczba operacji 0 0 13 21 34 

2.3 Integracja i aktywizacja 

gmin i mieszkańców w 

ramach LGD Q wsi 

Wartość operacji 0 0 841870,57 287223,26 1129093,83 

Minimalna ilość operacji w ramach LSR 3 1 18 31 53 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 267 000,00 zł 27 566,00 zł 1 544 479,29 zł 425 448,35 zł 2 264 493,64 zł 

 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 567 000,00 zł 286 716,00 zł 5 583 013,29 zł 656 686,49 zł 7 093 415,78 zł 
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Wnioski: 

Dla LGD, jako podmiotu zarządzającego wdrażaniem LSR, najistotniejsze są dane dotyczące 

preferowania przez beneficjentów poszczególnych przedsięwzięć. Dane te w sposób 

najpełniejszy wynikają z tabeli dotyczącej zestawienia podpisanych i rozliczonych umów.  

Na tym etapie wdrażania LSR widać, że główne założenia przyjęte w ramach podziału 

budżetu na cele i przedsięwzięcia sprawdzają się. Należy jednak pamiętać, że tabela 

pomocnicza do budżetu obrazująca podział środków pomiędzy przedsięwzięcia, pojawiła się 

w LSR dopiero na mocy uchwały Walnego Zebrania z dnia 19 kwietnia 2011 roku, a więc już 

w trakcie wdrażania LSR i rozstrzygnięcia kilku konkursów. Pozytywny jest natomiast fakt, 

że kolejne konkursy i ich rozstrzygnięcia nie zmieniły w istotny sposób przyjętej w 2011 roku 

struktury podziału środków pomiędzy zaplanowane w LSR przedsięwzięcia.  

 

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.  

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.  

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 
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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. 

W pierwotnym dokumencie strategii nie było wskaźników dla poszczególnych celów. Opis 

przedsięwzięć oraz wskaźniki dla celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć pojawiły 

się dopiero w kolejnych latach wdrażania LSR. Obecnie osiągnięte wskaźniki monitorowane 

są przez biuro LGD po zakończeniu realizacji operacji. Stan na grudzień 2012 wygląda 

następująco: 

Cel ogólny 1: 

Rozwój turystyki w 

oparciu o własne 

zasoby obszaru 

 

Przedsięwzięcie P1 
„Ziemia Ząbkowicka - region znany i lubiany przez 

turystów” 
 

Wartość 

Planowana  

2015 

Osiągnięta 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs1.1  Rozwój usług i 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

Cs. 1.2 Promocja 

walorów turystycznych 

i rekreacyjnych 

obszaru 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu: 

- min 20 zrealizowanych operacji Małe projekty  

- min 9 zrealizowanych operacji Odnowa i 

rozwój wsi 

- min  3 zrealizowanych operacji Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 

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 

- wzrost nakładu wydawnictw o atrakcjach 

turystycznych obszaru 

- wzrost liczby turystycznych stron 

internetowych 

 

Wskaźniki oddziaływania: 

- wzrost liczby miejsc noclegowych 

- wzrost liczby wejść na strony internetowe 

LGD i  turystycznego portalu internetowego  

 

 

20 

 

9 

 

3 

 

 

20 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

30 000 

 

2 

 

 

 

280 

55 000  

 

 

 

8 

 

5 

 

0 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

24 500 

 

1 

 

 

 

0 

35 000 (ilość 

wejść na 

stronę 

www.qwsi.pl 

stan na 

18.12.2012)  

http://www.qwsi.pl/
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Wnioski: 

 Wydaje się, że w ramach wskaźników produktu przeszacowana jest wielkość 

zrealizowanych operacji w ramach każdego z 3 działań. 

 Wskaźniki rezultatu są realne do osiągnięcia na koniec okresu wdrażania LSR. 

 We wskaźnikach oddziaływania zdecydowanie przeszacowany jest wskaźnik 

dotyczący wzrostu liczby miejsc noclegowych.  

 

Rekomendacje: 

 Na bieżąco monitorować wielkość wskaźników osiągniętych przez beneficjentów, 

którzy zakończyli  już realizację operacji. I na podstawie danych urealniać szczególnie 

wielkość wskaźników produktu. 

 Przy wskaźniku oddziaływania dotyczącego liczby wejść na strony internetowe należy 

zaznaczyć w jakim okresie ma być osiągnięta zapisana wartość – czy ma to być ilość 

dziennych wejść? Czy mierzone to będzie przez tydzień czasu? Należy opisać sposób 

pomiaru. 

 

Cel ogólny 1: 

Rozwój turystyki w 

oparciu o własne 

zasoby obszaru 

 

Przedsięwzięcie P2 
Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych 

i kulturowych bogactwem regionu 

Wartość 

Planowana  

2015 

Osiągnięta 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs. 1.3 Zachowanie 

zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych obszaru 

 

Wskaźniki produktu:  

- min 4 zrealizowanych operacji Małe projekty  

- min 5 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 
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Wnioski: 

 Na tym etapie wydaje się, że wszystkie zaplanowane wskaźniki są realne do 

osiągnięcia. 

 

Rekomendacje: 

 Na bieżąco monitorować wielkość wskaźników osiągniętych przez beneficjentów, 

którzy zakończyli  już realizację operacji. I na podstawie danych urealniać szczególnie 

wielkość wskaźników produktu. 

 We wskaźnikach tego przedsięwzięcia, podobnie jak w przedsięwzięciu 1 we 

wskaźnikach rezultatu, znajdują się publikacje o podobnym zakresie. Warto dokonać 

jednoznacznego rozgraniczenia lub połączyć te wskaźniki.  

 

 

Wnioski: 

Cel ogólny 2 : 

Poprawa jakości 

życia na obszarach 

wiejskich 

 

 

Przedsięwzięcie P3 
„Przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru” 

 

Wartość 

Planowana  

2015 

Osiągnięta 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs. 2.1 Pobudzenie 

przedsiębiorczości 

mieszkańców i 

różnicowanie w 

kierunku nierolniczym 

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu: 

- min 3 zrealizowanych operacji Małe projekty  

- min  6 zrealizowanych operacji Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw 

- min 8 zrealizowanych operacji Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- wzrost liczby przeszkolonych osób z zakresu 

przedsiębiorczości i różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej  

- 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  
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 Wskaźniki produktu oraz rezultatu wydają się być realne do osiągnięcia. 

 Wskaźniki oddziaływania albo mają za wysoką wartość do osiągnięcia (wzrost liczby 

udzielonych noclegów) albo LGD swoimi działaniami ma znikomy wpływ na 

wielkość wskaźnika w skali całego obszaru (spadek poziomu bezrobocia, wzrost 

liczby podmiotów gospodarczych).  

Rekomendacje: 

 Na bieżąco monitorować wielkość wskaźników osiągniętych przez beneficjentów, 

którzy zakończyli  już realizację operacji i na podstawie danych urealniać szczególnie 

wielkość wskaźników produktu. 

 Urealnić wielkość wskaźnika „wzrost liczby udzielonych noclegów”.  

 Zaktualizować wskaźniki oddziaływania tak, aby LGD dzięki wdrażaniu LSR, miało 

realny wpływ na wielkość planowanego wskaźnika.  
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Wnioski: 

 Większość wskaźników wydaje się być realna do osiągnięcia. Jedynie „wzrost liczby 

zagospodarowanych miejsc przestrzeni publicznej”, „wzrost liczby przeszkolonych 

pracowników, członków, partnerów LGD”, „liczba osób, którym udzielono 

doradztwa” oraz „wzrost liczby zarejestrowanych organizacji” będą trudne lub 

niemożliwe do osiągnięcia.  

 Podobnie jak przy poprzednim przedsięwzięciu pojawia się wskaźnik, na którego 

wielkość LGD ma niewielki wpływ – „wzrost liczby zarejestrowanych organizacji”, a 

dodatkowo wskaźnik ten jest bardzo przeszacowany.    

Cel ogólny 2 : 

Poprawa jakości 

życia na obszarach 

wiejskich 

 

 

Przedsięwzięcie P4 
„Społeczności lokalne aktywne i zintegrowane” 

Wartość 

Planowana  

2015 

Osiągnięta 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs. 2.2 Zwiększenie 

aktywności kulturowej, 

społecznej i sportowej 

mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

Cs. 2.3 Integracja i 

aktywizacja gmin i 

mieszkańców w ramach 

LGD Q wsi 

 

 

Wskaźniki produktu:  

- min 41 zrealizowanych operacji Małe projekty  

- min 17 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 

- 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 

- liczba osób, którym udzielono doradztwa 

- wzrost liczby osób poinformowanych o 

działaniach LGD (wejścia na strony www.)  

 

 

 

 

Wskaźniki oddziaływania: 

- wzrost liczby zarejestrowanych organizacji 

- wzrost liczby imprez regionalnych, wystaw 
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Rekomendacje: 

 Na bieżąco monitorować wielkość wskaźników osiągniętych przez beneficjentów, 

którzy zakończyli  już realizację operacji i na podstawie danych urealniać szczególnie 

wielkość wskaźników „wzrost liczby zagospodarowanych miejsc przestrzeni 

publicznej”, „wzrost liczby przeszkolonych pracowników, członków, partnerów 

LGD”, „liczba osób, którym udzielono doradztwa” oraz „wzrost liczby 

zarejestrowanych organizacji”. 

 Zaktualizować wskaźnik oddziaływania „wzrost liczby zarejestrowanych organizacji” 

tak, aby LGD dzięki wdrażaniu LSR, miało realny wpływ na jego wielkość. 

 

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 zachowana. Dobry 

wskaźnik powinien gromadzić proste informacje, być łatwo zrozumiały i komunikatywny. 

Większość analizowanych wskaźników również spełnia te cechy. Każdy z zaplanowanych 

wskaźników jest również mierzalny, choć nie w przypadku każdego zapisane jest w jaki 

dokładnie sposób będzie mierzony? Przykładem jest wskaźnik dotyczący wzrostu liczby 

wejść na stronę. Wskaźnik ten posiada swój miernik/stan docelowy jednak nie jest określone 

czy 55 000 wejść dotyczy jednego konkretnego dnia, tygodnia, czy całego okresu wdrażania. 

Wskaźniki powinny być również adekwatne, tzn. muszą odpowiadać potrzebom osób 

monitorujących postęp we wdrażaniu strategii. Kilka z obecnych wskaźników – „spadek 

poziomu bezrobocia” oraz „wzrost ilości podmiotów gospodarczych” – nie spełniają tej 

cechy. Środki w ramach wdrażania LSR będą miały znikomy wpływ na wzrost wartości tych 

wskaźników. Znacznie więcej zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej obszaru, zmian 

koniunktury gospodarczej, działań takich instytucji, jak Urzędy Pracy, etc. Może również 

zdarzyć się sytuacja, że wszystkie środki wydatkowane zostaną z sukcesem, a bezrobocie na 

obszarze i tak się zwiększy. W takiej sytuacji wskaźnik nie pokaże sukcesu działań LGD. 

Ważnym aspektem przy tworzeniu systemy wskaźników powinna być ich racjonalność, tzn. 

dane do systemu muszą być gromadzone i mierzone za racjonalne kwoty. Wskaźniki przyjęte 

dla strategii LGD „Qwsi” spełniają te wymagania. Dla oszacowania większości wskaźników 

LGD dysponuje danymi lub może je zdobyć bezpośrednio od beneficjentów. Ostatnią ważną 
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cechą wskaźników jest konieczność określenia czasu ich mierzenia, tzn. należy określić do 

kiedy mają być osiągnięte. LGD „Qwsi” 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 trochę dalszą perspektywę 

osiągnięcia.  

Analizując przyjęte wskaźniki można dojść do wniosku, że nie wszystkie z nich spełniają 

wymagania metodyczne dotyczące konstrukcji systemu wskaźników. Przypomnijmy, że 

wskaźniki produktu dotyczą liczby realizowanych operacji, produktów materialnych i usług, 

które otrzymujemy/wytwarzamy w trakcie realizacji projektu. W systemie przyjętym przez 

LGD „Qwsi” odzwierciedlają tylko liczbę operacji realizowanych w ramach poszczególnych 

przedsięwzięć. Nie daje to pełnego obrazu faktycznych pożądanych produktów i usług 

zarówno na etapie wyboru operacji oraz realizacji projektów, mówi jedynie o pożądanej ilości 

operacji w ramach konkretnych działań. Druga wątpliwość dotyczy wskaźników 

oddziaływania. Nie wszystkie z nich spełniają wytyczne dotyczące wskaźników 

oddziaływania, a część z wybranych wskaźników nie spełnia kryterium adekwatności, tzn. nie 

pozwolą odpowiednio zmierzyć faktycznego oddziaływania wdrażania LSR. Pomimo tych 

negatywnych uwarunkowań, na tym etapie wdrażania LSR może już być za późno na 

radykalną zmianę systemu wskaźników. Osoby zarządzające wdrażaniem LSR powinny 

odpowiedzieć sobie na pytanie czy taka zmiana jest konieczna. Za niezbędną należy uznać 

weryfikację i aktualizację wskaźników oddziaływania.  
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6. Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji dla lokalnych 

uwarunkowań oraz doświadczeń płynących z wdrażania LSR.   

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. 

Praktyką przyjętą w niemal wszystkich LGD jest określenie osobnych lokalnych kryteriów 

dla każdego typu operacji. W LGD „Qwsi” są to obecnie następujące kryteria: 

   

 

 

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, 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  
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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 pozytywną. 

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

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

najwięcej ze wszystkich wskazań „średnio”. 

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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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” 

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 

 

 

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 został przedsięwzięcie I otrzymując najwięcej wskazań 

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

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”, „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 

 

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 

 

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 

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

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

 

Kolejnym element, czyli ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji "tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw" w stosunku do lokalnych potrzeb i uwarunkowań, wypadła 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 

 

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 

„źle” i parę kryteriów otrzymało większości wskazań „średnio”. Najlepiej oceniono 

„realizację celów LSR”. Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela. 
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 OCENA 

- REALIZACJA CELÓW LSR   DOBRZE 

- RÓŻNORODNOŚĆ USŁUG NA WSI     ŚREDNIO 

- WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW     DOBRZE 

- INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI    ŚREDNIO 

- WYKONALNOŚĆ OPERACJI DOBRZE 

 

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 

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.      

 

7. 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 

kryteriów wyboru operacji. Uwarunkowania te w dużym stopniu determinują zakres 

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

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

się czy wykluczają. Oddziaływanie to nie dotyczy oczywiście wszystkich lokalnych kryteriów 
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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 

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 
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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 tą pozytywną zależność, jednak ma ona znacznie mniejszy 

zakres niż w przypadku wskaźników rezultatu. W naszej ocenie dotyczy 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.  

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.     

8. Ocena procedury wyboru operacji.  

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

pracowników biura. Do analizy wykorzystano 11 odesłanych ankiet. Analizę tej problematyki 

pogłębiono również podczas wywiadów grupowych oraz zindywidualizowanych.  

W badaniach ankietowych bardzo dobrze oceniono sposób przeprowadzania w 

dotychczasowych konkursach kolejnych etapów procedury wyboru operacji. Nie było 

żadnych wskazań na "bardzo źle" i "źle", i tylko jedno wskazanie na "średnio". Najlepiej 

oceniono "przyjęcie wniosku" oraz "przygotowanie i przeprowadzenie posiedzenia Rady", 

które w zgodnej ocenie otrzymały same wskazania "bardzo dobrze". Relatywnie najgorzej, 

zdecydowana większość wskazań na "dobrze", otrzymały takie elementy jak "ocena 

zgodności operacji z LSR" oraz „ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

operacji". Zbiorcze wyniki podaje poniższa tabela. 
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 OCENA 

- INFORMACJI I PROMOCJA OGŁOSZONEGO KONKURSU BARDZO 

DOBRZE 

- PRZYJĘCIE WNIOSKU   BARDZO 

DOBRZE 

- PRZYGOTOWANIE  I PRZEPROWADZENIE POSIEDZENIA RADY     BARDZO 

DOBRZE 

- OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR     DOBRZE 

- OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI  DOBRZE 

- POINFORMOWANIE WNIOSKODAWCÓW O WYNIKACH WYBORU OCENY BARDZO 

DOBRZE 

- PRCEDURA ODWOŁAWCZA I OSTATECZNY WYBÓR OPERACJI  BARDZO 

DOBRZE 

- POINFORMOWANIE WŁAŚCIWEGO ORGANU WDRAŻAJĄCEGO O DECYZJI RADY BARDZO 

DOBRZE 

- POINFORMOWANIE WNIOSKODAWCÓW O WYNIKACH OCENY BARDZO 

DOBRZE 

- POINFORMOWANIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O DECYZJI RADY BARDZO 

DOBRZE 

 

Podczas wywiadów grupowych i zindywidualizowanych w punkcie tym ocenianie były nie 

tylko procedury konkursowe lecz również funkcjonowanie Rady LGD jako organu 

oceniającego złożone projekty. 

 

Wnioski: 

 Procedury konkursowe w zgodnej opinii zostały ocenione jako jasne i czytelne. 

 Jako nieprecyzyjne i umożliwiające uznaniowość ocenione zostały kryteria oceny 

zgodności celów projektów z lokalną LSR. Uznaniowość ta przejawia się m.in. w 

różnych ocenach punktowych podobnych projektów. 

 Jako szczególnie nieprecyzyjne zostało wskazane kryterium dotyczące obszaru 

oddziaływania projektu. Projekty w ocenie punktowej szczególnie różnią się w ramach 



S t r o n a  | 43 

 

 

 

tego kryterium, tj. podobne projekty (np. budowa placu zabaw) otrzymują bardzo 

różną punktację. 

 Możliwym wyjaśnieniem tej sytuacji, formułowanym przez respondentów, jest 

dokonywanie oceny w zgodzie z interesami lokalnymi (zwłaszcza władz 

samorządowych - gmin). 

 Pomimo dostrzegania roli interesów lokalnych, respondenci podkreślają, że w ich 

ocenie skład Rady, kompetencje i praktyka oceniania projektów (po zapoznaniu się 

przed posiedzeniem Rady i szerokiej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych 

sektorów na posiedzeniach) składają się na rzetelną i obiektywną ocenę złożonych 

projektów. 

 W zgodnej ocenie Rada jako organ odpowiedzialny za wybór projektów działa dobrze. 

Jest "trzon" osób aktywnych, które zawsze biorą udział w jej pracach. Składa się na 

niego około 50% wszystkich członków Rady. 

 Zawsze podczas posiedzeń Rady jest kworum i zachowany parytet sektorowy - tutaj 

szczególnie podkreślana jest rola Biura, które odpowiednio informuje i dba o 

spełnienie powyższych wymogów. 

 Rada wypracowała następujący sposób pracy, który w zgodnej opinii sprawdza się i 

zapewnia prawidłową ocenę projektów: oceniane projekty przesyłane są przez Biuro 

do osób z Rady, osoby te zapoznają się przed posiedzeniem Rady z nimi i 

przygotowują wstępną ocenę, na posiedzeniu Rady odbywa się ogólna dyskusja nad 

projektami, po której dokonywana jest ocena właściwa. Ta ocena respondentów 

potwierdza praktyczne stosowanie zapisów statutu oraz Regulaminu Pracy Rady.  

 W zgodnej ocenie osoby zsiadające w Radzie są dobrze merytorycznie przygotowane 

do pełnienia swoich obowiązków, bez względu na sektor, który reprezentują. 

 Trudności na jakie wskazano to brak wynagrodzenia lub zwrotu kosztów podróży dla 

osób spoza sektora publicznego. Te mają zapewnione delegacje oraz mogą pozwolić 

sobie na stawienie się w dowolnym momencie dnia na posiedzenie Rady. 

 

Rekomendacje: 

 Precyzyjniejsze kryteria oceny zgodności, które ograniczyłyby element uznaniowości 

w ocenie.  
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 Należy wprowadzić procedurę weryfikacji składu Rady pod kątem obecności jej 

członków na posiedzeniach. Jest to istotne w kontekście konieczności zapewnienia 

kworum oraz proporcjonalnego składu przedstawicieli danych sektorów. 

 Należy podjąć uchwałę o zwrocie kosztów podróży lub wynagrodzenia za udział w 

pracach Rady dla członków spoza sektora publicznego. 

 Należy wprowadzić do zapisów Regulaminu Pracy Rady bardziej czytelną procedurę 

odwoławczą. 
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III. Badanie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. 

1. Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD.  

Najważniejszym dokumentem precyzującym cele i sposoby ich realizacji, zasady działania 

Stowarzyszenia, podział zadań i kompetencji pomiędzy organy, etc. jest Statut 

Stowarzyszenia. W tej części raportu z badania ewaluacyjnego przyjrzymy się zapisom tego 

dokumentu. Dokument ten musiał spełnić określone wymagania zapisane w wytycznych do 

tworzenia LGD oraz zapisy rozporządzeń i ustaw: ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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 (Dz. Urz. UE L 277 z 21,10.2005, str. 

l). Konieczność spełnienia tych wymogów dotyczyła każdego LGD, które powoływało się w 

formie stowarzyszenia i wiele zapisów można odnaleźć również w ich statutach. Ponieważ ta 

część raportu dotyczy badania funkcjonowania LGD oraz stopnia rozwoju Stowarzyszenia 

jako Partnerstwa, dokonaliśmy analizy statutu do tych właśnie uwarunkowań. Oto wnioski i 

rekomendacje płynące z tej analizy: 

 Wnioski: W § 1 oraz § 8 gdzie opisane są cele Stowarzyszenia wymienia się jedynie 

cele związane z realizacją zadań w ramach PROW 2007 – 2013 oraz cele związane z 

wdrażaniem LSR oraz funkcjonowaniem LGD. Może to sugerować, że założyciele 

Stowarzyszenia powoływali je głównie, lub jedynie, w celu pozyskania środków w 

ramach osi 4 PROWu.  

Rekomendacje: Statut w podstawie prawnej powinien powoływać się również na 

Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 

roku wraz z późniejszymi zmianami). W ramach celów Stowarzyszenia uwzględnione 

powinny być również sfery zadań publicznych odpowiadające celom członków LGD.  

 Wnioski: W § 8 gdzie opisane jest w jaki sposób Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

znaleźć można następujący zapis: „Wspieranie działalności gmin w szczególności w 

zakresie (…)”. Nie ma natomiast analogicznego zapisu dotyczącego wspierania 

działalności partnerów/członków społeczno – gospodarczych.  
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Rekomendacje: Ze względu na funkcjonowanie LGD jako Partnerstwa 

trójsektorowego warto, w tak ważnym dokumencie jak statut, zawrzeć zapisy, które 

nie faworyzują jedynie partnerów publicznych. Zapis taki mógłby brzmieć: 

„Udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie ich działalności oraz 

świadczenie pomocy w przygotowaniu projektów i pozyskiwaniu środków na ich 

realizację”.  

 Wnioski: W statucie bezpośrednio wskazana jest kompetencja przy przygotowaniu 

regulaminów: obrad Walnego Zebrania (Walne Zebranie), regulaminu Biura 

Stowarzyszenia (Zarząd) oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej (Komisja Rewizyjna). 

Brakuje natomiast jednoznacznego określenia, który organ uchwala Regulamin Pracy 

Rady oraz Regulamin Pracy Zarządu.  

Rekomendacje: Jednoznaczne określenie w statucie kompetencji związanych z 

przygotowaniem Regulaminu Pracy Rady oraz Regulaminu Pracy Zarządu.   

W ramach LGD funkcjonują cztery organy: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz 

Komisja Rewizyjna. Generalny podział kompetencji i zadania poszczególnych organów 

określone są w Statucie LGD. Walne, Zarząd oraz Rada posiadają regulaminy swojego 

funkcjonowania. Regulamin taki posiada również biuro LGD. Pomimo zapisu w statucie 

Komisja Rewizyjna nie przygotowała regulaminu swojego funkcjonowania.  

Na potrzeby niniejszego raportu szczegółowej analizie poddane zostały procedury dotyczące 

funkcjonowania Rady. Pełni ona bowiem szczególną rolę w procesie wdrażania LSR, 

ponieważ jest odpowiedzialne za wybór operacji do realizacji.  

Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” zawiera zapisy 

niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej procedury wyboru operacji. Zapisy te 

w wielu miejscach są „standardowe”, tzn. zgodne z wytycznymi dla LGD oraz tożsame z 

zapisami Regulaminów Rad innych LGD. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka rozwiązań 

przyjętych w Regulaminie. 

 Wniosek: W regulaminie w §12 mowa jest, że „w okresie 7 dni przed terminem 

posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze 

wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym 

z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w 
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formie kopii przesyła się członkom Rady  łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu 

lub mogą być udostępnione do wglądu w Biurze LGD”. Jednocześnie zapisane jest, że 

członkowie Rady powinni być o posiedzeniu zawiadomienie w drodze pisemnej 

najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.  Zapis ten nie precyzuje czy w tym 

terminie zawiadomienie ma być wysłane czy dostarczone.  

Rekomendacja: Sugerujemy, aby w Regulaminie pojawił się zapis o możliwości 

przesłania zawiadomienia o posiedzeniu oraz zeskanowanych wniosków drogą 

mailową oraz doprecyzowanie zapisu, że zawiadomienie oraz kopie wniosków 

powinny być dostarczone do członków Rady najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem. W 

praktyce funkcjonowania biura mail z informacją o posiedzeniu Rady i o ilości 

wniosków złożonych w czasie naboru członkowie Rady dostają następnego dnia po 

zakończeniu naboru. W tym dniu wnioski wraz z informacją o posiedzeniu wysyłane 

są tradycyjną pocztą. 

 Wniosek: W Regulaminie nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego weryfikacji 

zapoznania się członków Rady z ocenianymi wnioskami przed posiedzeniem 

dotyczącym wyboru.  

Rekomendacja: Należy pamiętać, że rola Rady jest bardzo istotna w całym procesie 

wdrażania LSR. To członkowie tego organu wybierają wnioski w największym 

stopniu zgodne z założeniami strategii oraz lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Z 

tego punktu widzenia istotna jest znajomość wniosków przed posiedzeniem. 

Sugerujemy wprowadzenie do procedury zapisu o podpisywaniu na początku 

posiedzenia przez członków Rady oświadczenia, że zapoznali się z wnioskami.  

 

 Wniosek: W Regulaminie w § 14 pojawia się zapis: „Obsługę posiedzenia Rady 

zapewnia Biuro Stowarzyszenia, które ma głos doradczy”. Analiza protokołów z 

posiedzenia Rady pokazuje, że to właśnie pracownicy biura prezentują oceniane 

wnioski. Z punktu widzenia prawidłowej oceny wniosku jest to dobre rozwiązanie. 

Pracownicy biura, którzy jednocześnie świadczą pomoc doradczą, w przypadku wielu 

wniosków znają w szczegółach cały proces związany z powstaniem konkretnego 

wniosku i mogą zwrócić uwagę na istotne szczegóły operacji. Należy jednak 

podkreślić, że rozwiązanie to nie zwalnia członków Rady z samodzielnego 

zapoznania się z wnioskami oraz dokonaniem rzetelnej oceny.  
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 Wniosek: W Regulaminie, podobnie jak w przypadku innych LGD, istnieje zapis 

dotyczący bezstronności i poufności w ocenie operacji (§ 22). Dodatkowo do 

Regulaminu załączony jest wzór „Deklaracji poufności i bezstronności”. Zapisy 

Regulaminu idą jednak krok dalej, określając również sankcję (karę) za 

poświadczenie nieprawdy w złożonej deklaracji. Takie rozwiązanie rzadko spotyka 

się w innych LGD, uznać należy je za dobre, uświadamiające członkom Rady 

faktyczną odpowiedzialność za bezstronny i rzetelny wybór operacji.  

 Wniosek: W Regulaminie, podobnie jak w regulaminach innych LGD, pojawia się 

zapis dotyczący procedury odwoławczej. W opisie tej procedury brakuje jednak 

sprecyzowania, którego elementu oceny powinno dotyczyć odwołanie. Regulamin 

wyjaśnia jednak, że odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę 

wniosku o dofinansowanie operacji na najbliższym posiedzeniu Rady. A 

wnioskodawca szczegółowo uzasadnia odwołanie. Następnie Rada rozpatruje 

wniosek według kryteriów obowiązujących w danym naborze jedynie w tych 

punktach, które uzasadnione są we wniosku o ponowną ocenę. Na podstawie tych 

zapisów można wnioskować, że odwołanie dotyczy oceny punktowej według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji.   

Rekomendacja: Należy doprecyzować procedurę odwoławczą tak, aby beneficjent 

dokładnie wiedział, którego elementu procesu oceny dotyczy oraz żeby procedura nie 

była nadużywana przez beneficjentów, którzy uznają, że otrzymali zbyt mało 

punktów.     

 Wniosek: Pierwotny skład Rady wybierany był z uwzględnieniem zawartych w 

wytycznych unijnych parytetach odnośnie reprezentacji – czyli co najmniej 50% 

składu Rady powinno być partnerami gospodarczymi i społecznymi. Zapis taki 

znalazł się w Statucie LGD. Założenia te można również interpretować jako 

konieczność, aby skład Rady na każdym posiedzeniu, związanym z wyborem 

operacji, zachowywał ten parytet. W Regulaminie brak jednak jednoznacznego zapisu 

dotyczącego zachowania parytetu podczas posiedzeń związanych z wyborem operacji. 

Warto podkreślić, że podczas wywiadu zogniskowanego członkowie organów LGD 

wskazali, że biuro dba o to, aby na każdym posiedzeniu parytet ten został zachowany.  

Rekomendacja: Wprowadzić do Regulaminy Rady zapis w jednoznaczny sposób 

wskazujący, że podczas posiedzeń związanych z wyborem operacji parytet 

reprezentacji partnerów musi być zachowany.  
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 Wniosek: Regulamin mówi o tym, że członkowie Rady mogą pobierać 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniu, na którym dokonują  oceny wniosków, o ile 

Stowarzyszenie posiada na to odpowiednie środki. Dane z biura LGD oraz analiza 

protokołów mówią o tym, że obecnie członkowie Rady nie korzystają z takiej 

możliwości. Podczas wywiadu zogniskowanego członkowie organów LGD wskazali, 

że dla członków Rady z poza sektora publicznego brak wynagrodzenia oraz zwrotu 

kosztów podróży może być trudnością wpływającą na frekwencję podczas posiedzeń 

Rady.  

Rekomendacja: Należy pomiędzy organami LGD (Zarząd, Rada, Biuro) przeprowadzić 

dyskusję dotyczącą szczegółowych zapisów uchwały dotyczącej wynagrodzenia za udział w 

posiedzeniach Rady, a następnie przygotować projekt uchwały na Walne Zebranie Członków.   

 

Kolejnym dokumentem poddanym analizie był Regulamin Pracy Zarządu. Dokument ten w 

sposób jasny określa kompetencje Zarządu, skład i sposób jego powoływania, organizację 

wewnętrzną oraz sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń oraz spotkań. W 

przeciwieństwie do większości LGD Stowarzyszenie „Qwsi” w statucie oraz Regulaminie 

pracy Zarządu przyjęło bardzo krótki okres kadencji tego organu – zaledwie 2 lata. Wydaje 

się, że lepszym rozwiązaniem byłoby określenie czasu trwania kadencji, podobnie jak w 

przypadku Rady, na okres 4 lat. Przez 4 lata Zarząd miałby rzeczywiste możliwości 

administrowania funkcjonowaniem LGD, poznania uwarunkowań lokalnych, wypracowania 

zasad współpracy z pozostałymi organami Stowarzyszenia. Praktyka funkcjonowania 

stowarzyszeń, które nie mają statusu LGD, pokazuje, że to właśnie zarząd może mieć 

ogromny wpływ na kierunki rozwoju, zdobywanie zewnętrznych źródeł finansowania, 

wizerunek organizacji, etc. W konstrukcji zarówno statutu, jak i Regulaminu Pracy Zarządu 

Stowarzyszenia „Qwsi” widać, że nacisk położony jest na rolę Zarządu w administrowaniu 

środków w ramach PROWu.  

Ciekawym rozwiązaniem jest zapis Regulaminu mówiący, że „zarząd spośród swojego 

składu wyznacza jednego ze swoich członków odpowiedzialnych za działania związane z 

promocją Stowarzyszenia, a w szczególności za kształt, formę oraz treść materiałów 

promocyjnych Stowarzyszenia. Osoby te pełnią równocześnie funkcję rzecznika prasowego 

Stowarzyszenia. Wszystkie wypowiedzi muszą być zgodne ze strategią promocji LGD”. 

Świadczyć to może o zrozumieniu uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem LGD jako 

Partnerstwa, gdzie kwestia spojrzenia na obszar jako całość, promocji zasobów i walorów 
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całego Partnerstwa są niezwykle istotne z punktu widzenia postrzegania przez podmioty 

zewnętrzne, czy osoby chcące skorzystać z oferty turystycznej.  

Rekomendacja: Analogicznie do statutu rozszerzenie kompetencji Zarządu również o 

zadanie, które nie są bezpośrednio związane z wdrażaniem LSR.  

 

Ostatnim analizowanym dokumentem był Regulamin Pracy Biura. W statucie biuro i jego 

funkcję wspomniane są tylko w niewielkim stopniu. Natomiast zapisy Regulaminu pracy 

pokazują jak istotne funkcje w strukturze LGD pełni biuro. Precyzuje on, że „biuro prowadzi 

sprawy Zarządu i Stowarzyszenia między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie 

działań na rzecz Stowarzyszenia LGD „Qwsi” oraz pełną obsługę organów Stowarzyszenia w 

zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych”. Szczególnie istotne w 

funkcjonowaniu biura wydają się dwie kwestie, po pierwsze jest miejscem, gdzie beneficjenci 

trafiają w poszukiwaniu informacji o konkursach i korzystają z pomocy doradczej. Po drugie, 

biuro obsługuje organy LGD, więc przez nie przechodzi wszelka korespondencja, wnioski na 

konkursy, odpowiedzialne jest również za przygotowanie i prezentowanie wniosków podczas 

posiedzeń Rady. To również biuro odpowiedzialne jest za: „przygotowanie raportów 

dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, 

opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych”. 

Widać więc, że w procesie wdrażania LSR rola biura jest bardzo istotna, zarówno z punktu 

widzenia beneficjentów oraz organów odpowiedzialnych za prawidłowy wybór projektów 

(Rada) oraz wdrażanie LSR (Zarząd).  

Z analizy dostępnych danych oraz przeprowadzonych wywiadów grupowych i 

indywidualnych wyciągnąć można następujące wnioski dotyczące funkcjonowania i realizacji 

zadań przez biuro: 

 W zgodnej ocenie biuro dba o prawidłową komunikację między różnymi organami 

LGD i w sposób odpowiedni zapewnia i dostarcza organom LGD pełną informację 

dotyczącą aktualnych działań LGD.  

 W zgodnej ocenie informacje o aktualnych naborach są udostępniane przez biuro z 

wykorzystaniem odpowiednich środków (lokalne gazety, strony internetowe gmin i 

LGD, poczta e-mail itd.) oraz odpowiednio nagłaśniane. 

 Informacje i porady uzyskiwane przez beneficjentów i kontakty z biurem w okresie 

naboru również są oceniane bardzo wysoko. 
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 W zgodnej ocenie wzrastająca (z naboru na nabór) ilość wniosków jest bezpośrednio 

związana z bardzo dobrą informacją o konkursach i pomocą ze strony biura w okresie 

naboru. 

 

2. Ocena stopnia integracji i rozwoju Partnerstwa. 

Należy pamiętać, że Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają 

na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 

1991r. 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. 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 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW) działania Osi  4.  

Według zapisów PROWu „Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do 

aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i 

gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw”. I dalej: „Leader jest 

oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez 

lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność 

wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych 

projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i 

umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które 

jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co 

najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera 

projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej 

lokalnej strategii rozwoju.” 

Widać więc, że Lokalne Grupy Działania, zgodnie z wytycznymi Leadera, zawiązywane były 

jako organizacje, które mają spełniać również cechy partnerstwa trójsektorowego.    

Według Rosa Tennysona, autora publikacji „Poradnik Partnerstwa”, proces budowania 

Partnerstwa składa się z 12 następujących po sobie etapów: 
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1. Ustalenie zakresu działania – zrozumienie problemu/wyzwania; zebranie informacji; 

konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi darczyńcami; 

zbudowanie wizji (dla) partnerstwa. 

2. Identyfikacja – zidentyfikowanie potencjalnych partnerów i – jeśli to możliwe – 

zapewnienie ich zaangażowania; motywowanie partnerów do wspólnych działań. 

3. Zawiązanie partnerstwa – partnerzy tworzą podstawy współpracy poprzez ustalenie 

wspólnych celów nadrzędnych i szczegółowych oraz zasad, na których będzie się opierać 

partnerstwo. 

4. Planowanie – partnerzy przygotowują program działania i wypracowują konkretny projekt 

do realizacji. 

5. Zarządzanie – partnerzy poszukują struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla 

partnerstwa w dłuższej perspektywie czasu.  

6. Zapewnienie potrzebnych zasobów – partnerzy (i inni wspierający projekt) identyfikują i 

pozyskują środki finansowe i inne zasoby.  

7. Wdrożenie – po uzgodnieniu szczegółów projektu i zmobilizowaniu potrzebnych zasobów 

rozpoczyna się realizacja projektu – zgodnie z ustalonym harmonogramem, w celu 

osiągnięcia uzgodnionych rezultatów.  

8. Monitoring – sprawdzenie oddziaływania i efektywności działań. Czy partnerstwo osiąga 

zakładane cele? 

9. Przegląd struktury – ocena partnerstwa: w jaki sposób partnerska współpraca wpływa na 

zaangażowanie w nią organizacje/instytucje? Czy niektórzy z partnerów nie powinni z 

partnerstwa wyjść i zostać zastąpieni przez nowych partnerów.  

10. Korekta – korekta struktury partnerstwa, jego programu (-ów), projektu (-ów) w świetle 

zebranych doświadczeń. 

11. Instytucjonalizacja – stworzenie odpowiednich struktur i mechanizmów, które 

umożliwią kontynuację działalności partnerstwa.  

12. Kontynuacja lub zakończenie współpracy partnerskiej – stworzenie trwałej i stabilnej 

struktury lub zakończenie współpracy uzgodnione przez partnerów.  

  

Po analizie danych źródłowych oraz wnioskach płynących z wywiadów grupowych i 

zindywidualizowanych można stwierdzić, że Partnerstwo reprezentowane przez 

Stowarzyszenie LGD „Qwsi” przeszło już 7 etapów, a obecnie wchodzi w proces realizacji 5 

kolejnych. Zgodnie z zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju opisem proces budowania 
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Partnerstwa wyglądał następująco: „Proces budowania partnerstwa oparty był na szeregu 

spotkań roboczych zainicjowanych i prowadzonych przez Jolantę Janik z Urzędu Miejskiego 

w Ziębicach i Kingę Grabową ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Efektem 

tych działań było spotkanie założycielskie w dniu 18 września 2008 r., w którym wzięli udział 

przedstawiciele większości samorządów Powiatu Ząbkowickiego, Starostwa Powiatowego 

oraz kilku organizacji pozarządowych z tego terenu. Podczas tego spotkania zdecydowano o 

utworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, wybrano jego władze, oraz 

wskazano lokalizację biura organizacji.  

W procesie tworzenia strategii wykorzystano dorobek poszczególnych gmin w tym zakresie, 

posiadających różnorodne opracowania, poczynając od strategii rozwoju, aż po opracowania 

tematyczne, dotyczące szczegółowych zagadnień np. turystyki.  

Na etapie początkowym została dokonana inwentaryzacja tych zasobów, w oparciu o które 

sporządzono opracowanie, stanowiące punkt wyjścia do dalszych prac planistycznych. 

Kluczowe znaczenie dla zapewnienia dużego stopnia identyfikacji społeczności wiejskich ma 

stosowanie oddolnego podejścia do określania treści planów rozwojowych. Oznacza to 

współoprawne, stosowanie w procesie budowania strategii, zarówno wiedzy eksperckiej, jak 

też doświadczenia liderów lokalnych i mieszkańców. Efektem procesu budowania 

partnerstwa Lokalnej Grupy Działania Qwsi było stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju 

m.in. poprzez organizację warsztatów i konsultacji społecznych pobudzających do przyjrzenia 

się problemom obszarów wiejskich przez mieszkańców, liderów społeczności lokalnych, 

przedstawicieli stowarzyszeń i przedsiębiorców z terenu gmin”.  

Widać więc, że był to proces zainicjowany, koordynowany i zarządzany przede wszystkim 

przez przedstawicieli sektora publicznego. Odnosząc się jeszcze do klasyfikacji etapów 

wskazanej przez Tennysona można zauważyć, że w przypadku LGD proces tworzenia 

Partnerstw miał ściśle określone ramy prawne, organizacyjne, czasowe oraz finansowe. Na 

pewno ułatwiało to realizację początkowych etapów, z drugiej strony jednak rodziło dwojakie 

niebezpieczeństwo. Po pierwsze, zdominowanie procesu tworzenia i funkcjonowania 

partnerstwa przez przedstawicieli jednego sektora (sektor publiczny). Wydaje się, że taka 

sytuacja miała miejsce w przypadku LGD „Qwsi”, gdzie większe zaangażowanie 

przedstawicieli sektora publicznego zaowocowało większym uwzględnieniem interesów tego 

sektora w zapisach LSR. Po drugie, niebezpieczeństwo zawężenia procesu ustalania celów, 
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priorytetów działania partnerstwa, źródeł finansowania działań jedynie do środków w ramach 

PROWu. Ta sytuacja miała miejsce również w przypadku Stowarzyszenia „Qwsi”. Z jednej 

strony jest to samoograniczenie się Partnerstwa, a z drugiej dało możliwość sprawdzenia się 

w działaniu, praktycznej weryfikacji przyjętych celów i sposobów działania. Według 

przedstawicieli organów LGD biorących udział w wywiadach grupowych najważniejsze 

wnioski płynące z procesu budowania Partnerstwa są następujące: 

 W ramach LGD "Qwsi" obserwujemy raczej próbę pogodzenia interesów 

poszczególnych podmiotów niż działanie w imię interesu Partnerstwa jako całości. 

 Choć nie można wskazać jednego dominującego, konkretnego podmiotu (np. gminę) 

w ramach całego partnerstwa obserwujemy dominację sektora publicznego, 

najbardziej zaangażowanego w działanie LGD. 

 W odczuciu osób biorących udział w wywiadach udaje się na poziomie wyboru i 

realizacji projektów utrzymywać równowagę pomiędzy różnymi sektorami. 

 Gminy realizują przede wszystkim własne interesy, tj. potrzeby dostrzeżone i 

zdefiniowane na własnym terenie, a nie Partnerstwa jako całości. 

 Respondenci dostrzegają podział na cele poszczególnych podmiotów i cele 

Partnerstwa jako całości. "Układają" je również w pewien proces: najpierw realizacja 

interesów poszczególnych podmiotów, później myślenie o interesie całego 

Partnerstwa. 

 Gminy nie realizują wspólnych projektów. 

 Elementami spajającymi Partnerstwo jako całość wymienionymi przez respondentów 

są: działanie w granicach jednego powiatu, nastawienie na rozwój turystyki, podobne 

uwarunkowania społeczno-geograficzne poszczególnych gmin. 

 Respondenci definiują następujące wspólne cele partnerstwa: integracja lokalnej 

społeczności, wsparcie inicjatyw oddolnych, poprawę jakości życia, rozwój turystyki, 

wspólna promocja. Przy czym za najważniejsze z punktu widzenia respondentów 

należałoby uznać poprawę jakości życia na terenach wiejskich, później rozwój 

turystyki. 

 Jako najważniejsze zasoby i potencjał Partnerstwa wskazano: ludzi zaangażowanych 

w działanie, potencjał turystyczny terenu (ukształtowanie + historia). 
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Rekomendacje: 

 Istnieje konieczność inicjowania przez Zarząd wspólnych projektów dla całego 

Partnerstwa lub realizacji identycznych projektów na terenach poszczególnych gmin. 

 Dostrzeżono konieczność realizowania wspólnych inicjatywy z zakresu promocji 

turystycznej regionu. 
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Znając etapy rozwoju w kolejnym kroku należy zastanowić się jakie są elementy sukcesu w funkcjonowaniu Partnerstwa, oraz zdefiniować 

stopień ich osiągnięcia dla Partnerstwa „Qwsi”: 

Określenie stopnia osiągnięcia czynników sukcesu przez Partnerstwo „Qwsi” 

Czynniki Wysoki stopień 

osiągnięcia 

Średni stopień 

osiągnięcia 

Niski stopień 

osiągnięcia 

Różnorodność partnerów i ich wspólne zaangażowanie w działanie  X  

Wspólna wizja i cele X   

Jasna, spójna strategia oparta na lokalnych potrzebach X   

Jasne i przejrzyste reguły funkcjonowania i komunikacji X   

Silne, ale nie dominujące przywództwo  X  

Suwerena decyzyjność na poziomie lokalnym   X 

Pewne i elastyczne finansowanie  X  

Silne zaangażowanie grup i liderów lokalnych  X  

Kompetentny i umotywowany personel X   
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Dobra komunikacja i wizerunek w otoczeniu zewnętrznym    

Atmosfera zaufania wewnątrz Partnerstwa  X X 

 

 

 

 

Rekomendacje: 

 Niski poziom w przypadku czynnika „suwerenna decyzyjność na poziomie lokalnym” wynika z faktu, że Stowarzyszenie posiada status 

LGD, co wiąże się z koniecznością spełniania wymogów i wytycznych dotyczących wdrażania osi 4 PROW. W związku z tym nie ma 

pełnej suwerenności w doborze narzędzi i metod realizacji zaplanowanych celów; 

 Niski poziom czynnika „dobra komunikacja i wizerunek w otoczeniu” – rekomenduje się podjęcie działań związanych z budowaniem 

pozytywnego wizerunku obszaru na zewnątrz oraz wybrania „markowych” elementów do promocji i komunikacji o obszarze i jego 

ofercie. Dla osób z zewnątrz, potencjalnych turystów czy osób korzystających z produktów i usług regionu nie ma znaczenia, że 

wszystkie gminy należą do jednego powiatu. Dla tych grup powinien powstać komunikat budujący pozytywne skojarzenia i emocje, 

ukazujący obszar jako destynację turystyczną korzystającą z wyjątkowego i unikalnego potencjału – Kopalnia Złota w Złotym Stoku, 

Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, etc.; 

 Średni poziom w przypadku „pewne i elastyczne finansowanie” – obecnie finansowanie działań Partnerstwa opiera się na składkach 

członkowskich, w ramach których najwięcej płacą przedstawiciele sektora publicznego oraz na finansowaniu działań w ramach PROW. 

Już teraz należy zastanowić się nad finansowaniem funkcjonowania Partnerstwa i jego biura w okresie przejściowym pomiędzy 
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perspektywą finansową 2007 – 2013 a rozpoczęciem finansowania w okresie 2014 – 2020. Zarząd powinien również przygotować 

również scenariusz na wypadek nie uzyskania dofinansowania na realizację Leadera w kolejnej perspektywie finansowej.  

 W przypadku pozostałych czynników ocenionych na poziomie „średnio” należy w dalszym ciągu skupić się na budowaniu atmosfery 

zaufania pomiędzy członkami oraz animowaniu większego zaangażowania przedstawicieli społeczno – gospodarczych.  
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Na koniec tej części rozważań przyjrzyjmy się najczęstszym barierom (zagrożeniom) w funkcjonowaniu Partnerstw oraz spróbujmy określić ich 

stopień w przypadku LGD „Qwsi”.  

 

Określenie barier w funkcjonowaniu Partnerstwa „Qwsi” 

Bariery Wysoki poziom Średni poziom Niski poziom 

Ograniczony mandat demokratyczny i niska wiarygodność   X 

Nadreprezentacja w Partnerstwie lokalnych elit X   

Zbytnia koncentracja na realizacji projektów i wydaniu pieniędzy niż 

zbudowaniu spójnego programu zintegrowanego rozwoju 

X   

Krótkoterminowe spojrzenie/planowanie   X  

Ograniczenie poszukiwań kolejnych partnerów z różnych sektorów   X  

Niedostateczna przejrzystość w działaniu Partnerstwa   X 

Skierowanie całej energii na poszukiwanie nowych źródeł finansowania   X 
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Rekomendacje: 

 Wysoki poziom „nadreprezentacji elit” – w przypadku LGD ta bariera wynika z kilku uwarunkowań charakterystycznych dla większości 

LGD. Po pierwsze, sposobu powoływania LGD oraz przygotowania LSR opierającego się na raczej niewielkiej grupie przedstawicieli 

podmiotów z 3 sektorów często wskazywanych czy zapraszanych do współpracy przez lokalne samorządy. Po drugie, ludzie angażują się 

w działania Partnerstwa jeśli widzą w nim bezpośredni interes lub cele są tożsame z ich celami indywidualnymi. W przypadku LGD taka 

motywacja przyświecała głównie przedstawicielom sektora publicznego, w dużo mniejszym stopniu sektora społecznego i w niewielkim 

sektora gospodarczego. Po trzecie, w Polsce mamy generalnie niski poziom zaangażowania społecznego, rozumianego również jako 

członkostwo w organizacjach pozarządowych. Bariery te można przezwyciężyć pokazując Leadera, nie tylko jako źródła finansowania 

projektów, ale jako narzędzie integracji i aktywizacji mieszkańców, a Partnerstwo jako forum, gdzie wypracowywane i realizowane są 

wspólne cele bez dominacji interesów któregoś z sektorów. Jest to bardzo trudne zadanie, wymagające zmiany mentalności i postaw.  

 Z tą barierą związana jest również kolejna „ograniczenie poszukiwań kolejnych partnerów z różnych sektorów”. Aby ją przezwyciężyć 

należy podjąć działania takie, jak w przypadku poprzedniej bariery. Dla osób zarządzających LGD możliwie największa liczba członków 

powinna stanowić jedną z głównych wartości i celów działania. Duża reprezentacja członków będzie budować większą rozpoznawalność, 

akceptację i zaangażowanie w działanie Partnerstwa. Warto podkreślić, że w momencie powołania LGD liczyło 26 członków (sektor 

publiczny – 10, sektor społeczny – 9, sektor gospodarczy – 7). Obecnie LGD liczy 55 członków (sektor publiczny – 17, sektor społeczny 

– 26, sektor gospodarczy – 12). Oznacza to wzrost o ponad 100%! Tendencja ta powinna być zachowana.       

 Wysoki poziom „zbytnia koncentracja na realizacji projektów i wydaniu pieniędzy” – z wniosków płynących po przeprowadzonych 

wywiadach wynika, że Partnerstwo postrzegane jest przede wszystkim jako źródła finansowania projektów. Rodzi to zagrożenie i pytanie 

o sens funkcjonowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pośród członków 

Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności należałoby rozpocząć cykl publicznych debat/dyskusji prezentujących osiągnięcia i sukcesy 

Partnerstwa we wdrażaniu LSR, promocji obszaru, podnoszeniu kompetencji organizacji i liderów lokalnych, inicjowaniu innych 
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partnerskich działań. Podczas takich spotkań powinny być zbierane również sugestie odnośnie roli i zadań Partnerstwa w następnych 

latach.  

 Z barierą „zbytnia koncentracja na realizacji projektów i wydaniu pieniędzy” bezpośrednio związana jest kolejna bariera 

„krótkoterminowe spojrzenie/planowanie”. Funkcjonowanie Partnerstwa, planowanie jego celów, powinno z zasady być długoterminowe, 

nie ograniczające się do konkretnego czasu, związanego z dostępnymi środkami finansowymi. Aby przezwyciężyć tę barierę należy 

dokładnie i precyzyjnie zdiagnozować lokalne problemy i potrzeby, a na ich podstawie określić cele dla Partnerstwa i dopiero później 

szukać źródeł finansowania. Te priorytetowe cele powinny być dla stowarzyszenia, jakim jest LGD, zapisane w Statucie i dokumencie 

strategii.          
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IV. Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny. 

Kwestie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny rozpatrzymy w 

kategoriach ilościowych oraz jakościowych. Przyjrzyjmy się na początek miernikom 

ilościowym.  

Za początek wdrażania osi 4 można uznać rok 2009, kiedy to Lokalne Grupy Działania 

podpisywały umowy na realizację działań oraz ogłaszane i rozstrzygane były pierwsze 

konkursy w ramach wdrażania LSR. Od początku wdrażania osi 4 trwa również dyskusja czy 

i jakie znaczenie mają środki rozdysponowywane za pośrednictwem LGD. Próbą uchwycenia 

tego wpływu może być przyjrzenie się stosunkowi rocznych budżetów gmin z roku 

rozpoczęcia wdrażania LSR do wielkości środków zakontraktowanych w ramach LSR: 

 

Stosunek budżetu LSR do budżetów gminnych w 2009 roku 

Gmina Wielkość budżetu Budżet LSR 

Bardo 15 747 405 zł Wdrażanie LSR  

7 401 728 zł Ciepłowody 8 428 400 zł 

Kamieniec Ząbkowicki 21 398 310 zł Projekty współpracy 

191 424 zł  Ząbkowice Śląskie 37 551 082 zł 

Ziębice 49 604 333 zł Funkcjonowanie LGD, 

aktywizacja 

1 850 432 zł  

Złoty Stok 11 795 575 zł 

Suma 144 525 195 zł 9 443 584 zł  

 

Dane te pochodzą z dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z Banku Danych 

Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Widać więc, że porównanie nawet tylko 

dostępnych danych odnośnie budżetów gmin w konkretnym roku bez uwzględnienia 

budżetów przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w działanie 

LGD pokazuje jak niewielki strumień dodatkowych środków stanowią środki płynące w 

ramach osi 4 PROW. Efektów działania Leadera należy więc szukać w bezpośrednich 

działaniach realizowanych przez LGD.  
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Jednym z mierników tych efektów może być zestawienie działań związanych z 

rozpowszechnianiem informacji o założeniach LSR i informacji o zasadach przyznawania 

pomocy finansowej (dane na podstawie sprawozdań lat 2009 – 2011): 

 

Data Miejsce Opis 

wrzesień 2009   Powstanie strony internetowej LGD „Qwsi” 

(zamieszczone są informacje o założeniach LSR, w 

każdym tygodniu na stronie internetowej pojawiają się 

aktualności dotyczące działań LGD w ramach wdrażania 

LSR i funkcjonowania LGD) 

  Druk 200 szt. plakatów A2 – informacja o 

Stowarzyszeniu i możliwościach pozyskania 

dofinansowania 

05.10.2009 Urząd Miejski - 

Ziębice 

Szkolenie dla członków organu decyzyjnego 

Stowarzyszenia LGD „Qwsi” – zasady i procedury, które 

obowiązywać będą podczas wyboru operacji przez Radę 

23.10.2009  Urząd Miejski - 

Ziębice 

Spotkanie z sołtysami 

27.10.2009  Biuro LGD „Qwsi” 

Ziębice  

Szkolenie dla gminnych koordynatorów ds. LGD – 

działania w ramach Wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju 

28.10.2009 Urząd Gminy Złoty 

Stok 

Spotkanie aktywizujące - szkolenie dla przyszłych 

beneficjentów - działania w ramach Wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju 

04.11.2009 Urząd Gminy 

Ciepłowody  

Spotkanie aktywizujące - szkolenie dla przyszłych 

beneficjentów - działania w ramach Wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju 

09.11.2009 Urząd Gminy Bardo Spotkanie aktywizujące - szkolenie dla przyszłych 

beneficjentów - działania w ramach Wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju 

13.11.2009  Urząd Miejski – 

Ząbkowice Śląskie 

Spotkanie aktywizujące - szkolenie dla przyszłych 

beneficjentów – działania w ramach Wdrażania 

lokalnych strategii rozwoju 

18.11.2009 Urząd Miejski - 

Ziębice 

Spotkanie aktywizujące - szkolenie dla członków 

organów i pracowników LGD Qwsi „Rola i znaczenie 

LGD w planowaniu i realizacji zrównoważonego 
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rozwoju obszarów wiejskich” 

19.11.2009  Starostwo Powiatowe  

Ząbkowicach 

Śląskich  

Spotkanie aktywizujące „Leader jako instrument 

aktywizacji na obszarach wiejskich” 

15.12.2009  Reklama w Ekspresie 

Ząbkowickim  

Artykuł w Ekspresie Ząbkowickim opisujący1 nabór 

wniosków w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” oraz zasady 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

12.2009  Reklama w 

Wiadomościach 

Powiatowych, Echo 

tygodnia 

Artykuł  „Qwsi działa – opisujący 1 nabór wniosków w 

Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” oraz zasady przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

28.12.2009  Urząd Miejski - 

Ziębice 

Spotkanie z sołtysami 

23.02.2010 Ząbkowice Śląskie Spotkanie z sołtysami 

10.03.2010 Ziębice Spotkanie z sołtysami 

10.03.2010 Kamieniec 

Ząbkowicki 

Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

15.03.2010 Ciepłowody Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

16.03.2010 Bardo Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

17.03 2010 Ziębice  Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

18.03 2010 Złoty Stok Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

19.03.2010 Ząbkowice Śląskie Cykl spotkań aktywizujących „Małe projekty – wielkie 

zmiany” 

08-09 .03.2010 Ziębice Szkolenie „Działania wdrażane poprzez podejście 

LEADER” – Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

25.03.2010  Rososznica  Zebranie wiejskie w Rososznicy 

15.06.2010 Bardo  Szkolenie warsztatowe „Produkt lokalny a marka 

regionu – znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej 

LGD Qwsi” 



S t r o n a  | 65 

 

 

 

02.2010  Wydruk 1000 szt. folderów informacyjnych o LGD 

„Qwsi” i założeniach LSR 

  Druk 200 szt. plakatów A2 – informacja o 

Stowarzyszeniu i możliwościach pozyskania 

dofinansowania 

29.06.2010 Laski  Szkolenie „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji 

pozarządowych” 

02.07.2010 Ziębice Szkolenie „Aktualizacja lokalnej strategii rozwoju 

dotycząca zakresu celów, przedsięwzięć oraz 

wskaźników zawartych w LSR” 

02.09.2010 Ciepłowody  Szkolenie „Aktualizacja lokalnej strategii rozwoju 

dotycząca zakresu celów, przedsięwzięć oraz 

wskaźników zawartych w LSR” 

14.10.2010 Ząbkowice Śląskie „Budowanie projektu dla organizacji pozarządowych” 

21.10.2010 Ząbkowice Śląskie „Cykliczne imprezy lokalne – model wspólnych działań 

promocyjnych LGD „Qwsi”” 

04.11.2010 Ząbkowice Śląskie „Eko i agroturystyka szansą rozwoju obszaru LGD 

Qwsi” 

18.11.2010 Ząbkowice Śląskie „Produkt lokalny i tradycyjny  - elementem zachowania 

dziedzictwa kulturowego mieszkańców regionu” 

 

24.11.2010 Ząbkowice Śląskie „Produkt lokalny i regionalny – wybrane przykłady oraz 

podstawowe aspekty wprowadzania produktu na rynek” 

08.12.2010 Ząbkowice Śląskie „Małe projekty” 

  Strona internetowa www.qwsi.pl – na której 

zamieszczane są informacje dotyczące założeń LSR, 

oraz strony internetowe poszczególnych gmin LGD 

Qwsi gdzie te informacje są przekazywane i 

zamieszczane w formie aktualności 

09.06.2010  Artykuł w Expresie Ząbkowickim pt. 2010  rok w LGD 

„Qwsi” gdzie zamieszczone są między innymi 

informacje o założeniach LSR 

08.02.2011 Express Ząbkowicki Artykuł informacyjny o założeniach LSR 

11.01.2011 Express Ząbkowicki Ogłoszenie o szkoleniu „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” 

http://www.qwsi.pl/
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21.06.2011 Express Ząbkowicki Artykuł informacyjno – promocyjny podsumowujący 

zakończony nabór wniosków 

21.06.2011 Echo Tygodnia Artykuł informacyjno – promocyjny podsumowujący 

zakończony nabór wniosków 

21.06.2011 Wiadomości 

Powiatowe 

Artykuł informacyjno – promocyjny podsumowujący 

zakończony nabór wniosków 

styczeń 2011  Folder informacyjny nt. działania Wdrażanie LSR (1000 

szt.) 

14.01.2011 Ząbkowice Śląskie Szkolenie „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” 

11.01.2011 Express Ząbkowicki Ogłoszenie o naborze wniosków  

13.09.2011 Express Ząbkowicki Ogłoszenie o naborze wniosków 

13.09.2011 Echo Tygodnia Ogłoszenie o naborze wniosków 

14.09.2011 Ząbkowice Śląskie Szkolenie „Rozwój Eko- i agroturystyki szansą rozwoju 

LGD” 

09.11.2011 Ząbkowice Śląskie Szkolenie „Jak zostać i być dobrym liderem” 

17-19.11.2011 Dolina Baryczy  Wizyta Studyjna do Doliny Baryczy 

5-6.12.2011 Ząbkowice Śląskie Szkolenie „Budowanie projektu dla organizacji 

pozarządowych” 

  Strona internetowa www.qwsi.pl – na której 

zamieszczane są informacje dotyczące zasad 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz strony 

internetowe poszczególnych gmin LGD Qwsi gdzie te 

informacje są przekazywane i zamieszczane w formie 

aktualności 

 

Z powyższych wydarzeń widać, że LGD realizowało dużo spotkań o charakterze 

informacyjnym, promocyjnym, animacyjnym czy szkoleniowym.  

 

 

 

 

 

http://www.qwsi.pl/
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Zobaczmy jak wygląda zestawienie tych wydarzeń na poszczególne kategorie:   

 

Rodzaj wydarzenia/działania Ilość  

Strona internetowa LGD „Qwsi” 1, 2 profil na facebooku 

Materiały promocyjno – informacyjne  43200 szt. (podliczyłyśmy na podst. naszego 

rejestru) 

Szkolenia przedstawicieli organów LGD  3 

Szkolenia dotyczące aktualizacji LSR 2 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  13 

Szkolenia dla lokalnych liderów i organizacji 

pozarządowych 

14 

Spotkania z sołtysami 5 

Artykuły prasowe 19 

Wizyty studyjne 1 

 

Zestawienie to pokazuje, że LGD organizuje dużo spotkań aktywizacyjnych oraz szkoleń dla 

potencjalnych beneficjentów i lokalnych liderów oraz organizacji pozarządowych. Główna 

rekomendacja dotyczy zwiększenia ilości szkoleń podnoszących wiedzę, kompetencję oraz 

umiejętności przedstawicieli organów LGD.  

 

Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda zestawienie zadań, wydatków poniesionych w ramach 

operacji oraz liczba uczestników zadań na podstawie „sprawozdań z realizacji operacji w 

ramach PROW 2007 – 2013”: 
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Liczba zrealizowanych zadań (2009 – 2012): 

Zakres zadań Liczba zadań 

Badania nad obszarem objętym LSR 4 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 41  

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
10 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 16 

Szkolenia lokalnych liderów 26 

  

Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji (2009 – 2012): 

Zakres zadań Całkowite poniesione wydatki (zł) 

Badania nad obszarem objętym LSR 24 994,60 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 146493,60  

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
11283,59 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 118815,09 

Szkolenia lokalnych liderów 43996,82 

Koszty bieżące (administracyjne) LGD 347 759,76 

SUMA 693 343,46  

 

Liczba uczestników działań prowadzonych przez LGD (2009 – 2012): 

Rodzaj działań Liczba uczestników działań 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o 

LSR 
73 379 

Szkolenia zespołu biorącego udział we 

wdrażaniu LSR 
14 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 3158 

Szkolenia lokalnych liderów 308 

 

Liczba uczestników szkoleń (2009 – 2012): 

A. Liczba uczestników szkoleń 

wg rodzajów uczestników 

Pracownicy LGD / członkowie 

zarządu LGD; członkowie rady / 

innego organu, do którego 

kompetencji należy wybór operacji 

Potencjalni beneficjenci  Suma 

14 290 304 

 

 

Efekty realizacji pomocy doradczej (2009 – 2012): 

Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego 251 

 

 
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i które 

otrzymały pomoc 
53 
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Powyższe dane potwierdzają wnioski dotyczące realizacji przez LGD dużej ilości działań 

informacyjno – promocyjnych oraz sporej ilości organizowanych szkoleń lokalnych liderów. 

Widać, że zdecydowanie mniej, zarówno ilościowo jak i budżetowo, realizowanych jest 

szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR oraz badań nad obszarem objętym LSR. 

Warto żeby Zarząd LGD wraz z pracownikami biura przyjrzał się tej kwestii i zastanowił się 

czy nie widzi potrzeby zwiększenia ilość szkoleń dla przedstawicieli organów LGD oraz 

badań nad obszarem LGD. Warto podkreślić dobre efekty świadczenia pomocy doradczej, 

21% beneficjentom korzystającym z doradztwa przyznano pomoc.  

 

Podczas wywiadów grupowych i zindywidualizowanych pytano również o ocenę wpływu 

realizowanych projektów w ramach naborów prowadzonych przez LGD oraz wpływu 

działalności Partnerstwa 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 o 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.  

 W ocenie respondentów, biorąc pod uwagę wielkość środków i możliwości 

organizacyjne LGD, należałoby bardzo wysoko ocenić wpływ LGD na rozwój 

regionu. 
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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.   

Osoby biorące udział w wywiadach grupowych i zindywidualizowanych poproszono również 

o określenie działań i kierunków wsparcia na lata 2014-2020, które miałyby służyć rozwojowi 

regionu. W punkcie tym chciano uzyskać wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłego 

okresu programowania nie tylko w zakresie działań i kierunków wsparcia, ale również 

dotyczące ewentualnych zmian w strukturze czy formie prawnej działania partnerstwa. 

Wnioski: 

 W zgodnej ocenie respondentów struktura i podział kompetencji pomiędzy organami 

sprawdza się i nie należałoby nic zmieniać. 

 Respondenci wyrazili również opinię, że LGD jest już merytorycznie i organizacyjnie 

przygotowana do przeprowadzenia całego procesy wyboru operacji.  

 Dotychczasowa forma działania (stowarzyszenie) jest postrzegana jako odpowiednia i 

nie postuluje sie jej zmiany. 
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 Postulowanymi na okres 2014 – 2020 priorytetowymi kierunkami rozwoju oraz celami 

strategicznymi są: rozwój turystyki, wsparcie małej przedsiębiorczości, budowa i 

modernizacja infrastruktury publicznej, rozwój lokalnej kultury i zachowanie tradycji. 

Rekomendacje: 

 Postulowane jest rozszerzenie kompetencji Rady na ocenę formalną i danie Zarządowi 

LGD możliwości podpisywania umów na dofinansowanie. W ocenie większości 

respondentów ułatwiłoby to działanie LGD i skróciło oczekiwanie na decyzję o 

wyborze wniosków, realizację projektów oraz rozliczenie dofinansowania. 
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V. Podsumowanie.  

Ocenę okresu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD podlegającego badaniu 

ewaluacyjnemu należy uznać za pozytywną. Poniżej zebrane są najważniejsze wnioski 

płynące z raportu: 

 W ostatecznej strukturze budżetu widać proporcje podobne do innych LGD – na dwa 

typy działań – „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczonych jest około 10% całego budżetu na 

wdrażanie LSR. Na działanie „małe projekty” około 20% budżetu, a na „odnowę i 

rozwój wsi” prawie 60% budżetu.  

 Po częstotliwości zmian budżetu widać, że LGD bardzo dobrze reaguje na informację 

płynące z Urzędu Marszałkowskiego oraz ARiMR dotyczące wybranych wniosków, 

podpisanych i rozliczonych umów oraz na deklarowane przez beneficjentów 

zainteresowanie poszczególnymi operacjami. 

 Stopień wykorzystania budżetu na wdrażanie LSR należy uznać za wysoki oraz dający 

realne szanse na wykorzystanie całej przyznaje kwoty. 

 Na tym etapie wdrażania LSR widać, że założenia przyjęte w ramach podziału 

budżetu na cele i przedsięwzięcia dobrze się sprawdzają. 

 Wskaźniki produktu oraz rezultatu wydają się być realne do osiągnięcia. Kilka z nich 

wymaga doprecyzowania zapisów.  

 Wskaźniki oddziaływania albo mają za wysoką wartość do osiągnięcia albo LGD 

swoimi działaniami ma znikomy wpływ na wielkość wskaźnika w skali całego 

obszaru. Wskaźniki te wymagają aktualizacji.  

 Procedury konkursowe zostały ocenione jako jasne i czytelne. 

 Pomimo dostrzegania roli interesów lokalnych w ocenie operacji, skład Rady, 

kompetencje i praktyka oceniania projektów (po zapoznaniu się przed posiedzeniem 

Rady i szerokiej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów na 

posiedzeniach) składają się na rzetelną i obiektywną ocenę złożonych projektów. 

 Rada jako organ odpowiedzialny za wybór projektów działa dobrze. Jest "trzon" osób 

aktywnych, które zawsze biorą udział w jej pracach. Składa się na niego około 50% 

wszystkich członków Rady. 
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 Zawsze podczas posiedzeń Rady jest kworum i zachowany parytet sektorowy - tutaj 

szczególnie podkreślana jest rola biura, które odpowiednio informuje i dba o 

spełnienie powyższych wymogów. 

 W zgodnej ocenie osoby zasiadające w Radzie są dobrze merytorycznie przygotowane 

do pełnienia swoich obowiązków, bez względu na sektor, który reprezentują. 

 Statut jako dokument określający najważniejsze aspekty funkcjonowania 

stowarzyszenia wymaga aktualizacji w zakresie wskazanym w raporcie.  

 Należy opracować i uchwalić regulamin organizacyjny Komisji Rewizyjnej.  

 W ramach LGD "Qwsi" obserwujemy raczej próbę pogodzenia interesów 

poszczególnych podmiotów niż działanie w imię interesu Partnerstwa jako całości. 

 Choć nie można wskazać jednego dominującego, konkretnego podmiotu (np. gminę) 

w ramach całego partnerstwa, obserwujemy dominację sektora publicznego, 

najbardziej zaangażowanego w działanie LGD. 

 Gminy realizują przede wszystkim własne interesy, tj. potrzeby dostrzeżone i 

zdefiniowane na własnym terenie, a dopiero potem Partnerstwa jako całości. 

 Respondenci dostrzegają podział na cele poszczególnych podmiotów i cele 

Partnerstwa jako całości. "Układają" je również w pewien proces: najpierw realizacja 

interesów poszczególnych podmiotów, później myślenie o interesie całego 

Partnerstwa. 

 Elementami spajającymi Partnerstwo jako całość, wymienionymi przez respondentów, 

są: działanie w granicach jednego powiatu, nastawienie na rozwój turystyki, podobne 

uwarunkowania społeczno-geograficzne poszczególnych gmin. 

 Respondenci definiują następujące wspólne cele partnerstwa: integracja lokalnej 

społeczności, wsparcie inicjatyw oddolnych, poprawę jakości życia, rozwój turystyki, 

wspólna promocja. Przy czym za najważniejsze, z punktu widzenia respondentów, 

należałoby uznać poprawę jakości życia na terenach wiejskich, później rozwój 

turystyki. 

 Jako najważniejsze zasoby i potencjał Partnerstwa wskazano: ludzi zaangażowanych 

w działanie, potencjał turystyczny terenu (ukształtowanie + historia). 

 W odczuciu respondentów odnotować należy, że w ramach LGD "Qwsi" w 

niewielkiej ilości realizowane są projekty o charakterze regionalnym, a raczej lokalne. 

 Dla zdecydowanej większości respondentów wybierane przez Radę są projekty, które 

mają rzeczywisty wpływ na zmianę i rozwój lokalny. Członkowie Rady podkreślali 
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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 o 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.  

 W ocenie respondentów biorąc pod uwagę wielkość środków i możliwości 

organizacyjne LGD należałoby bardzo wysoko ocenić wpływ LGD na rozwój regionu. 

 


