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Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

1.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR 
 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w 2019 r. przeprowadziła cztery naborów 

wniosków o przyznanie pomocy, w tym jeden z zakresu projektów grantowych. 

 

Nabór 17/2019 

 

Czas trwania naboru: 24 czerwca – 8 lipca 2019 r.  

 

Zakres tematyczny operacji: finansowane były operację, których celem będzie rozwój 

przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój 

przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje. 

 

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych na konkurs zaplanowano 

203 326,14 zł. Do biura wpłynęło 3 wnioski. W dniu 11 lipca 2019 r. odbyło się Posiedzenie 

Zespołu Konkursowego, którego członkowie wykonali niezależnie od siebie analizę 

możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę pisemnie na podstawie Karty 1 (etap 1 i 

etap 2) oraz analizę spełniania przez wszystkie operacje złożone na Konkurs kryteriów 

wyboru pisemnie na podstawie Karty 2.  

 

W dniu 15 lipca 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły, na Posiedzeniu w 

sprawie wyboru operacji do finansowania przychyliła się do oceny zgodności operacji 

dokonanej przez członków Zespołu Konkursowego (Karta 1) i dokonała oceny punktowej 

(Karta 2), wybierając tym samym 3 operacje do dofinansowania, z tym że w limicie znajduje 

się dwa wnioski nr 1/17/2019  

i 2/17/2019, natomiast trzeci wniosek 3/17/2019 znajduje się pod limitem na „liście 

rezerwowej”. 
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Nabór 18/2019 

 

Czas trwania naboru: 7 października – 21 października 2019 r.  

 

Zakres tematyczny operacji: finansowane były operację, których celem będzie rozwój 

przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, a także rozwój 

przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje odpowiadające § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia 

MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020. 

 

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na konkurs 

zaplanowano 480 000,00 zł. Do biura wpłynęło 16 wniosków. W dniu 29 października 2019 r. 

odbyło się Posiedzenie Zespołu Konkursowego, którego członkowie wykonali niezależnie od 

siebie analizę możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę pisemnie na podstawie 

Karty 1 (etap 1 i etap 2) oraz analizę spełniania przez wszystkie operacje złożone na Konkurs 

kryteriów wyboru pisemnie na podstawie Karty 2.  

 

W dniu 14 listopada 2019 r. Rada LGD - Dorzecze Wisły, na Posiedzeniu w sprawie wyboru 

operacji do finansowania przychyliła się do oceny zgodności operacji dokonanej przez 

członków Zespołu Konkursowego (Karta 1)  

i dokonała oceny punktowej (Karta 2), wybierając tym samym 15 operacji do 

dofinansowania, z tym że w limicie znajduje się 6 wniosków natomiast pozostałe 9 znajduje 

się pod limitem na tzw. „liście rezerwowej”. Jeden z wniosków nie spełnił wymogu 

minimalnej liczby punktów. 
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Nabór 19/2019 

 

Czas trwania naboru: 12 listopada – 26 listopada 2019 r.  

 

Zakres tematyczny operacji: finansowane były operacje, których celem będzie budowa, 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej 

przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie. 

 

W ramach przedsięwzięcia 1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do 

aktywności mieszkańców na konkurs zaplanowano 102 972,00 zł. Do biura wpłynęło 2 

wnioski. W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Konkursowego, którego 

członkowie wykonali niezależnie od siebie analizę możliwości dokonania wyboru operacji 

przez Radę pisemnie na podstawie Karty 1 (etap 1 i etap 2) oraz analizę spełniania przez 

wszystkie operacje złożone na Konkurs kryteriów wyboru pisemnie na podstawie Karty 2.  

 

W dniu 17 grudnia 2019 r. Rada LGD - Dorzecze Wisły, na Posiedzeniu w sprawie wyboru 

operacji do finansowania przychyliła się do oceny zgodności operacji dokonanej przez 

członków Zespołu Konkursowego (Karta 1) i dokonała oceny punktowej (Karta 2), 

wybierając tym samym 2 operacje do dofinansowania, z tym że w limicie znajduje się 1 

wniosek natomiast 1 wniosek znajduje się pod limitem na tzw. „liście rezerwowej”. 

 

 

Konkurs grantowy nr 4/2019/G 

 

Czas trwania naboru: 12 listopada – 3 grudnia 2019 r.  

 

Zakres tematyczny operacji: finansowane były granty, których celem było zorganizowanie 

konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. Zakup rzeczy  

i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów. 
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W ramach przedsięwzięcia 1.2.5  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. do 

biura LGD wpłynęło 6 wniosków łączną 205 617,12 zł w limicie budżetu na konkurs.  

Z przedstawionych projektów Rada LGD wybrała do realizacji 6 wniosków, które zmieściły 

się w limicie 100% środków i został wybrany do dofinansowania. 

 

1.2 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji 

 

Procedura wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze 

Wisły w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 zastosowana podczas naborów wniosków 

przeprowadzonych w 2019 r. była skonstruowana i przeprowadzona w sposób prawidłowy, co 

potwierdził pozytywny wynik kontroli administracyjnej naborów.  

 

Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zostały 

opracowane w 2015 r. w oparciu o wnioski z analizy SWOT i konsultacje społeczne. Kryteria 

zostały zatwierdzone przez Samorząd Województwa w konkursie o wybór LGD w kwietniu 

2016 r. i w takim brzmieniu zastosowane podczas naborów wniosków w 2019 r. Kryteria 

okazały się trafnie dobrane i prawidłowo skonstruowane, dzięki czemu pozwoliły na wybór 

operacji przyczyniających się do realizacji celów strategii oraz zniwelowania słabych stron 

obszaru LSR.  

 

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły 
 

2.1 Analiza efektywności pracowników Biura LGD 
 

W LGD - Dorzecze Wisły na umowę o pracę na stanowisku Dyrektor Biura Zarządu jest 

zatrudniony pan Łukasz Orłowski. Od dnia podpisania umowy ramowej pan Łukasz Orłowski 

zajmował się głównie, poza kierowaniem pracą biura Stowarzyszenia, koordynowaniem prac 

związanych z funkcjonowaniem LGD oraz wdrażaniem LSR, w tym świadczenie doradztwa 

dla mieszkańców w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego, zarówno w biurze 

LGD, jak i w terenie. Na stanowisku Specjalista ds. koordynacji projektów zatrudniona jest 
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pani Katarzyna Chrzanowska. Pracownicy Biura uczestniczyli w szkoleniach organizowanych 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z zakresu poddziałania 19.2 

PROW 2014-2020. Okres od kwietnia do końca grudnia 2019 r. był czasem wytężonej pracy 

dla pracowników Biura. Wiązało się to z prowadzonymi naborami wniosków na limit 

środków wskazany w umowie ramowej i zaktualizowanym harmonogramie ogłaszania 

naborów wniosków. Pracownicy sprawowali pieczę nad przeprowadzanymi naborami oraz 

obsługą wniosków. Mimo presji czasu i wzmożonego wysiłku pracownicy poradzili sobie z 

powierzonymi zadaniami bardzo dobrze. Zostały zachowane wszelkie terminy oraz procedury 

związane oceną i wyborem operacji do dofinansowania.  

 

2.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa  
 

Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły udzielają bezpłatnego 

doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. 

Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości 

email, za pośrednictwem usługi Live Chat’a na stronie www.dorzeczewisly.pl jak również w 

formie punktów informacji na imprezach plenerowych, szkoleń oraz spotkań informacyjnych 

prowadzonych na terenie obszaru LGD.  

 

Zgodnie z § 8 ust. a-f Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Dorzecze Wisły, wyznaczony przez Dyrektora pracownik Biura świadczący nieodpłatne 

usługi doradcze i informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 

przedsięwzięć zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność: 

a. mogą być prowadzone w różnych formach, między innymi poprzez e-mail, rozmowę 

telefoniczna, wideo połączenie internetowe, spotkanie, rozmowę online za 

pośrednictwem portalu społecznościowego lub komunikatora internetowego, 

b. każda usługa doradztwa jest zapisywana w prowadzonej ewidencji usług doradczych, 

zawierającej między innymi identyfikację rozmówcy, zakres oczekiwanego i 

udzielonego doradztwa, termin i osobę udzielającą informacji,  
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c. obowiązkiem świadczącego usługę jest poinformowanie o możliwości i poproszenie 

rozmówcy o wypełnienie ankiety monitorującej jakość usługi, a w przypadku braku 

możliwości wypełnienia ankiety lub odmowy jej wypełnienia, sporządzenie  notatki,  

d. Biuro raz na kwartał oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu dokonuje analizy 

świadczonych usług doradczych na podstawie ankiet monitorujących, notatek  

i prowadzonej ewidencji usług 

e. Biuro raz na kwartał oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu przygotowuje 

raport ze świadczonych usług doradczych uwzględniających wyniki analizy,  

f. Dyrektor Biura raz w roku przygotowuje ocenę efektywności świadczonych usług  

w oparciu o przedstawiony raport na podstawie miedzy innymi wyliczeń 

podsumowujących liczbę świadczonych usług i osób którym świadczono usługi do 

liczby złożonych Wniosków oraz Wniosków które uzyskały wsparcie, zostały 

zrealizowane i rozliczone.     

 

W 2019 r. do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły wpłynęło 10 ankiet 

monitorujących dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

 

Od momentu podpisania umowy ramowej do 31.12.2016 r. do 31 grudnia 2019 w ramach 

doradztwa udzielono blisko 656 porad w różnej formie. Każda osoba, która skorzystała  

z doradztwa bezpośrednio w biurze LGD, była proszona o wypełnienie anonimowej ankiety 

oceniającej jakość i efektywność otrzymanego doradztwa. 

 

Ankieta dotyczyła oceny następujących stwierdzeń:  

 

1. Na ile zakres udzielonych porad spełnił Pana/Pani oczekiwania (proszę zakreślić w 

koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - zupełnie nie spełnił,  5 - całkowicie spełnił)? 

2. W jakim stopniu uważa Pan/Pani udzielone porady za przydatne  (proszę zakreślić w 

koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 – zupełnie nieprzydatne, 5 - bardzo przydatne)? 

3. Jakie było Pana/Pani zdaniem przygotowanie merytoryczne (wiedza, fachowość, 

kompetencje)  doradcy/ców    (proszę zakreślić w koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - 

bardzo słabe, 5 - bardzo dobre)? 
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4. Jak ocenia Pan/Pani kontakt z doradcą/ami? (proszę wstawić X w odpowiednim polu, 

gdzie 1 - bardzo zły,  5 - bardzo dobry)? 

5. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena udzielonego doradztwa? (proszę zakreślić w koło 

odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - niedostateczna,  5 - bardzo dobra) 

6. Na którym etapie przygotowania i/lub realizacji projektu korzystał/a Pan/Pani z usługi 

doradztwa? (proszę zakreślić w koło jedną odpowiednią odpowiedź) 

7. Czy pytania, z którym zgłosił się Pan/i do doradcy zostały rozstrzygnięte? 

 

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują (większość zaznaczyła 5, nieznaczna ilość 4) na 

bardzo wysoki poziom zarówno merytoryczny jak i organizacyjny przeprowadzonych 

szkoleń. Ankieta przewidywała również możliwość opisania swoich uwag dotyczących 

otrzymanego doradztwa, jednak żaden z beneficjentów nie zgłosił uwag dotyczących 

doradztwa. Łącznie wypełniono 19 ankiet. 

 

Niniejszy roczny raport dotyczy między innymi ewaluacji udzielanego doradztwa przez 

pracowników Biura LGD. Raport integruje rezultaty wszystkich zastosowanych metod 

badania jakości i efektywności udzielonego doradztwa. Na podstawie wyników, formułuje 

rekomendacje na przyszłość. Wyniki dla wszystkich zastosowanych metod prezentują bardzo 

wysokie noty, dlatego zaleca się utrzymanie jakości i efektywności doradztwa na 

dotychczasowym poziomie. 

 

2.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji) 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości – przykłady działań.  

W ramach powyższego przedsięwzięcia LGD – Dorzecze Wisły zaplanowała do realizacji 

wskaźnik Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami w wymiarze  

5 sztuk. Wskaźnik rezultatu dla tego  przedsięwzięcia Liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych wynosi 100 osób.  
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2.4 Realizacja wskaźników produktu i rezultatu z zakresu animacji lokalnej 
 

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości – przykłady działań 

Wskaźnik produktu - Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami: 5 

(aktualny stan wykonania: 10 ) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych: 100 (aktualny stan wykonania: 143) 

 

1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców 

Wskaźnik produktu – Liczba wydarzeń: 5 (aktualny stan wykonania: 4) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń: 50     

(aktualny stan wykonania: 47) 

 

2.5 Analiza efektywności współpracy z innymi LGD oraz organizacjami 

 

LGD – Dorzecze Wisły od 7 lutego 2013 r. należy do nieformalnej sieci „Świętokrzyska Sieć 

LGD”. W ramach utworzonego partnerstwa organizowane są spotkania, podczas których 

świętokrzyskie Lokalne Grupy Działania wymieniają się doświadczeniami oraz współpracują 

w zakresie wdrażanego podejścia LEADER. W 2012 r. została powołana Polska Sieć LGD – 

Federacja regionalnych sieci LGD”, która skupia formalne i nieformalne sieci LGD. Polska 

Sieć LGD jest federacją 16 regionalnych sieci LGD, w tym świętokrzyskiej sieci LGD. Jej 

celem jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi 

grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi oraz z innymi osobami i organizacjami 

związanymi z realizacją podejścia LEADER. Polska Sieć LGD jest najaktywniejszą 

organizacją w zakresie wdrożenia mechanizmu RLKS w Polsce, jak również aktywnie 

uczestniczyła w konsultacjach PROW 2014-2020 oraz na bieżąco wyrażając stanowisko 

polskich LGD w stanowionym prawie. Polska Sieć LGD konsultuje projekty uchwał i 

rozporządzeń związanych z podejściem LEADER/RLKS oraz zmianami PROW 2014-20204.  
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3. Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły 
 

Poniższa tabela prezentuje cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki LSR LGD – Dorzecze Wisły. 

Tabela prezentuje w sposób zbiorczy zakładany stan realizacji wszystkich wskaźników  

w ramach wdrażania LSR w ujęciu operacji wybranych do dofinansowania, funkcjonowania 

LGD, aktywizacji, wdrażania projektów współpracy oraz realizacji operacji własnej. 

Wskaźniki produktu dla przedsięwzięć oraz wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

mają podane wartości dla stanu początkowego na rok 2014 r., natomiast wartości stanu 

realizacji wskaźników prezentują wartości planowane wynikające z wniosków wybranych do 

dofinansowania.  

 

Ewaluacja Planu Komunikacji  
 

Poniższa tabele obrazuje stan realizacji wskaźników Planu Komunikacji do grudnia 2016 r., z której 

wynika, że wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane co najmniej w 100%: 

 

Tabela 8. Tabela Plan Komunikacji za 2019 r.  

 

Lp. Metody komunikacji 
Osiągany 

wskaźnik 

Raz w roku 

w latach 

2017–2022 

1. 
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w 

siedzibach instytucji użyteczności publicznej. 

Liczba instytucji, 

w których 

umieszczono 

ogłoszenie 

0 

2. Artykuły na stronie internetowej LGD. 

Liczba artykułów 

na stronie 

internetowej  

stowarzyszenia 

15 

3. 

Artykuły na stronach internetowych urzędów 

gmin  

z linkiem do www LGD. 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

10 
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4. 
Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, 

które zobaczyły 

artykuł 

100 

5. 
Prezentacja informacji podczas wydarzeń na 

obszarze LGD. 
Liczba wydarzeń 0 

6. 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w 

każdej gminie LGD. 

Liczba osób, 

która wzięła 

udział  

w spotkaniach 

0 

7. 
Dyżur koordynatora LGD w poszczególnych 

gminach w wyznaczonych terminach. 

Liczba osób 

korzystająca  

z doradztwa 

podczas dyżuru 

30 

8. 
Ulotka informacyjna dystrybuowana na 

obszarze LGD. 

Ilość 

rozdysponowany

ch ulotek 

0 

9. Informacja i doradztwo w siedzibie LGD. 

Liczba osób 

korzystająca 

z doradztwa 

50 

10. Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną Liczba osób 50 

 

Do kalkulacji przyjęto jeden konkurs oraz jedna zmianę w LSR. Przy wskaźniku liczba art. na 

stronie internetowej stowarzyszenia uwzględniono ogłoszenie wyników 2 konkursów z roku 

2018, które ukazały sie w roku 2019 (16/2018 i 3/2018/G). 

 

Wnioski  
 

Analiza niniejszego raportu rocznego obejmującego swoim zakresem okres od 1 stycznia 

2019 do 31 grudnia 2019 r. r. nasuwa wnioski, że LGD – Dorzecze Wisły efektywnie 

wydatkuje środki pieniężne oraz w szybkim tempie osiąga zamierzone wskaźniki celów i 

przedsięwzięć LSR na okres programowania 2014-2020. Wskazuje na to analiza postępu 

finansowego oraz postępu. Realizacja wskaźników zaprojektowanych dla działania 19. 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER przebiega zgodnie z „Planem 

działania” stanowiącym załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju, Planem Komunikacji 

oraz Planem Szkoleń i nie budzi zastrzeżeń w ich dalszej realizacji. Wszelkie procedury 
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wewnętrzne LGD zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów PROW 2014-

2020, które razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system wdrażania 

LSR. Kolejnymi krokami podjętymi przez LGD – Dorzecze Wisły w ramach wdrażania LSR 

będzie realizacja kolejnych projektów grantowych, operacji własnej i projektów współpracy, 

podjęcie działań promocyjnych oraz przeprowadzenie konkursów wynikających z potrzeby 

uzupełnienia wskaźników i związanych z nimi działaniami informacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


