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1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

  

1. W ramach LSR wskazany został jeden cel główny, do którego 

przyporządkowano dwa cele szczegółowe. Sformułowane je opierając się  

o wyniki przeprowadzonej diagnozy i na podstawie analizy SWOT. Cel 

ogólny to „wsparcie przedsiębiorczości mieszkaoców”, a cele szczegółowe 

to: 1.1. Rozwój gospodarczy regionu; 1.2. Wsparcie aktywności społecznej. 

2. Wymagania w zakresie przygotowywania Lokalnych Strategii Rozwoju  

w okresie 2014-2020 przewidywały, iż co najmniej połowa środków 

dokumentu strategicznego należy przeznaczyd na działania związane  

z tworzeniem miejsc pracy. W konsekwencji cel szczegółowy 1.1. w całości 

skupiony był na operacjach związanych z tworzeniem i rozwojem firm. 

Przedsięwzięcia w większości zakooczyły się wielkim sukcesem. Wskutek 

pozyskania bonusów przeznaczano na nie dodatkowe środki i zwiększano 

wskaźniki. Należy zauważyd, że nie wszystkie spośród 6 przedsięwzięd miały 

zmierzad do tworzenia miejsc pracy. Istotnym aspektem było także 

pobudzanie postaw przedsiębiorczych czy budowanie współpracy między 

podmiotami będącymi częścią sektora gospodarczego. 

3. Drugi cel szczegółowy, dotyczący wsparcia aktywności społecznej, dążył do 

zwiększenia aktywności mieszkaoców, budowania więzi i współpracy, 

wzmacniania organizacji pozarządowych oraz promocji i kultywowania 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano w konsekwencji 

organizację wydarzeo aktywizujących i integrujących mieszkaoców, 

wsparcie inicjatyw oddolnych i przedsięwzięcia przyczyniające się do 

wzrostu zainteresowania tradycjami i kulturą obszaru LGD. W tym 

przypadku działania również zakooczyły się sukcesem, a niejednokrotnie 

przekroczono stan docelowy. 

4. Realizacja finansowa również przebiega zgodnie z założeniami. Dane z 

postępu finansowego potwierdzają, że większośd strategii jest już 



zrealizowana. W przypadku dużej części przedsięwzięd przyznano  

i wypłacono już całośd albo zdecydowaną większośd środków. Bardzo 

istotne jest to, że LGD „Dorzecze Wisły” posiada dodatkowo plan na 

dokooczenie działao. 

5. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” zrealizowała dwa projekty 

współpracy: „Kreator przedsiębiorczości” oraz „Tworzenie, oznakowanie  

i promocja szlaków turystycznych”. Pierwszy z nich dotyczył stworzenia 

warunków do powstania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów 

ekonomii społecznej, rozwoju istniejących firm oraz kształtowania postaw 

przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Podstawą drugiego było zaś 

tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych. Projekty 

współpracy idealnie wpasowały się w cele określone w LSR. Dotyczyły one 

priorytetowych kwestii, czyli przedsiębiorczości, kapitału społecznego, 

infrastruktury rekreacyjnej i turystyki. 

6. W realizowanej LSR grupę defaworyzowaną stanowią osoby do 29 roku 

życia (w tym studenci i absolwenci). Zarówno definicja grupy 

defaworyzowanej, jak i  udzielone jej wsparcie znajdują uzasadnienie  

w wynikach przeprowadzonej przez LGD diagnozy. Wybór należy uznad za 

słuszny. Nie wystąpiły problemy z zaangażowaniem młodych osób do 

udziału w projektach i nakłonieniem do aplikowania o środki. Realizację 

dedykowanego konkursu na otwieranie działalności gospodarczej 

zakooczono już w 2017 roku, ale w kolejnych naborach zainteresowanie 

młodych ludzi było spore. 

7. Funkcjonowanie LGD „Dorzecze Wisły” należy ocenid bardzo dobrze. 

Zatrudnieni pracownicy wykazują się dużą znajomością potrzeb lokalnych 

społeczności i ambitnie podchodzą do wykonywania zadao. Prawidłowo 

realizowane są działania doradcze. Informacje o prowadzonych naborach 

rozpowszechniane są różnymi kanałami, ze szczególnym uwzględnieniem 

najbardziej efektywnego kanału, czyli w sieci internetowej. Duże znaczenie 

mają także organizowane przez LGD spotkania informacyjno-konsultacyjne. 

Wszystko to pozwala na efektywną i skuteczną realizację LSR. 



8. LGD „Dorzecze Wisły” jest bardzo dobrze rozpoznawalna na obszarze. 

Grupa jest kojarzona z prowadzonymi działaniami, zwłaszcza przez 

organizacje pozarządowe. Zainteresowanie naborami na uruchomienie 

działalności gospodarczej również potwierdza, iż „Dorzecze Wisły” spełnia 

nałożone na nie zadania. Realizowane projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LSR i wpływają na 

jego wzmocnienie. Wybierane projekty odpowiadają również na potrzeby 

społeczności. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres 

ewaluacji 
 

Przedmiotem badania, którego wyniki prezentowane są w niniejszym raporcie, była 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły” przygotowana w 

okresie programowania UE 2014-2020 oraz działania podjęte na rzecz jej realizacji w latach 

2016-2021. Celem badania było dokonanie oceny działao podejmowanych na rzecz realizacji 

celów zapisanych w LSR. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Socjometr – niezależny podmiot 

specjalizujący się w badaniach społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom 

zewnętrznym określone w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społecznośd w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych 

powyżej Wytycznych. Skupiały się one w kilku obszarach tematycznych, w ramach których 

postawiono pytania badawcze. Zestaw tych pytao był wspólny dla wszystkich Lokalnych Grup 

Działania w województwie świętokrzyskim, co było efektem zastosowanego w tym regionie 

systemu ewaluacji (więcej informacji na ten temat w kolejnym rozdziale).  

Obszary badao oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

a. Jaki jest stopieo osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego 

wskaźników LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywnośd 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

b. W jaki sposób należałoby wspierad rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

3. Przedsiębiorczośd 

a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji 

LSR jest wskazane?  



4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierad rozwój lokalnego potencjału 

turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy 

realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

c. Jakie działania należy podejmowad w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjnośd 

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

b. Jakie można wyróżnid typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

7. Projekty współpracy 

a. Jaka była skutecznośd i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

b. Jaką formę i zakres powinny przyjmowad projekty współpracy w przyszłości? 

8. Ocena funkcjonowania LGD 

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną 

i skuteczną realizację LSR?  

b. Jaka jest skutecznośd i efektywnośd działao biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzid w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

9. Ocena procesu wdrażania 

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

b. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  

c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami 

LSR)? 

d. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  



10. Wartośd dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalnośd LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązao między nimi i sieciowanie? 

b. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

c. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do 

jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działao LGD, które zostały poddane ocenie: 

1. Działalnośd biura LGD, w tym w szczególności jakośd i efektywnośd świadczonego 

doradztwa dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalnośd LGD, wymiana informacji 

z mieszkaocami obszaru oraz jakośd podejmowanych działao komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Funkcjonowanie organów LGD. 

5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 

6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki 

i dziedzictwa kulturowego. 

7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 

8. Realizacja projektów współpracy. 



 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 
 

Opisywane tu badanie jest częścią większego projektu badawczego realizowanego 

przez Fundację Socjometr we współpracy ze Świętokrzyską Siecią LGD. Polega on na 

realizowaniu monitoringu i ewaluacji według metodologii wspólnej dla wszystkich Lokalnych 

Grup Działania w województwie świętokrzyskim. Projekt ten jest unikatowy w skali kraju 

i z pewnością może byd uznany za dobrą praktykę, ponieważ wprowadzają on nową jakośd w 

zakresie ewaluacji procesu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Najważniejszą 

merytoryczną korzyścią ze stosowania przez świętokrzyskie LGD wspólnej metodologii 

monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR jest możliwośd zbierania danych 

porównywalnych w skali całego województwa. Podwaliny pod współpracę w tym zakresie 

zostały położone w okresie programowania 2007-2013. W obecnym okresie programowania 

została ona rozszerzona na wszystkich członków Świętokrzyskiej Sieci LGD, co pozwoli 

w przyszłości na stworzenie wyczerpującego, zbiorczego raportu z działalności wszystkich 

tworzących ją Lokalną Grup Działania.  

Prowadzenie ewaluacji we współpracy ze Świętokrzyską Siecią LGD, a nie z 

pojedynczymi Lokalnymi Grupami Działania jest korzystne nie tylko ze względów 

merytorycznych, ale także ze względów praktycznych, ponieważ taki model działania 

umożliwił wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu i ewaluacji. Główne założenia 

tego systemu: 

 LGD-y otrzymały wspólne narzędzia badawcze. Były to, po pierwsze, 

wystandaryzowane ankiety mierzące jakośd i efektywnośd doradztwa, ankiety 

przeznaczone dla mieszkaoców obszaru LGD, ankiety dla uczestników spotkao 

informacyjno-konsultacyjnych. Zarząd każdej z Lokalnych Grup Działania mógł 

wybrad, które z tych narzędzi należy zastosowad, można było korzystad także z nich 

wszystkich.  Niezależnie od tych decyzji zastosowanie wystandaryzowanych ankiet 

pozwoliło na uzyskanie danych, które możliwe są do agregowania w skali 

województwa. Drugim rodzajem wspólnych dla wszystkich świętokrzyskich LGD 

narzędzi były arkusze do monitorowania danych własnych. Mogą one byd wypełniane 

na bieżąco lub w określonych momentach w danym roku kalendarzowym. Arkusze te 



ułatwiają prowadzenie monitoringu, ponieważ gromadzą w jednym pliku wiele 

różnych danych. Dodatkową ich zaletą jest to, że niejako wymuszają systematycznośd 

prowadzenia monitoringu. Wystandaryzowany formularz pozwala także na 

gromadzenie danych porównywalnych pomiędzy poszczególnymi Lokalnymi Grupami 

Działania. Trzecim rodzajem narzędzi wchodzących w skład systemu monitoringu i 

ewaluacji są scenariusze wywiadów z pracownikami oraz członkami organów LGD. 

Scenariusze te opracowane zostały na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 Lokalne Grupy Działania samodzielnie zbierają dane ilościowe za pomocą ankiet oraz 

gromadzą dane własne. Badacze z Fundacji Socjometr odpowiedzialni są za 

przeprowadzenie badao jakościowych. Bardzo istotne jest również, że gromadzone 

dane wykorzystywane są w czasie prowadzonych co roku warsztatów refleksyjnych w 

ramach ewaluacji on-going. Przekazywane zbiory danych są poddawane analizie 

przez ekspertów Fundacji oraz przekazywane Lokalnym Grupom Działania w formie 

prezentacji kompatybilnej ze scenariuszem spotkao refleksyjnych.  

 Powiązanie ze sobą procesów monitorowania postępów w realizacji Lokalnych 

Strategii Rozwoju, prowadzenia ewaluacji on-going, oceny śródokresowej oraz 

koocowej pozwala na znaczne oszczędności czasu i środków finansowych. Pracownicy 

LGD mają ściśle wyznaczone zadania w zakresie monitoringu, które zajmują 

stosunkowo niewiele czasu w porównaniu z sytuacją, gdy samodzielnie musieliby 

opracowywad narzędzia i analizowad wszystkie dane. Zastosowanie wspólnych 

narzędzi i procedur ewaluacji w skali województwa spowodowało, że koszt ich 

stworzenia i wdrożenia został rozłożony na wiele podmiotów, co pozwoliło Lokalnym 

Grupom Działania na znaczne oszczędności środków finansowych w zakresie 

analiz, które zgodnie z Wytycznymi nr 10/1/2022 muszą byd zlecane 

podmiotom zewnętrznym.  

Zastosowane podejście badawcze opiera się na zasadzie triangulacji, czyli 

zapewnieniu trafności i rzetelności wyników badao poprzez gromadzenie danych za pomocą 



różnych technik badawczych. W przypadku projektu, którego wyniki są opisane w niniejszym 

raporcie zastosowano szeroki zestaw technik badawczych i analitycznych: 

 analiza desk research (zbieranie i analizowanie danych zastanych, w tym dane 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane gromadzone przez LGD w ramach 

monitoringu), 

 analizy ilościowe (ankieta kierowana do beneficjentów i ankieta kierowana do 

mieszkaoców obszaru), 

 badania jakościowe przy użyciu scenariuszy wywiadów indywidualnych (IDI) 

i grupowych („fokusów”). Wywiady przeprowadzono z pracownikami biura LGD oraz 

z przedstawicielami organów stowarzyszenia.  

 



5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd  

 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” funkcjonuje na terenie pięciu gmin, w tym 

trzech miejsko-wiejskich: Połaniec, Osiek i Oleśnica (do 2019 roku miała status gminy 

wiejskiej) oraz dwóch wiejskich: Łubnice i Rytwiany. Wszystkie gminy położone są w obrębie 

województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim i zajmują łączną powierzchnię 466 

km2. Obszar działania jest spójny terytorialnie i łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze. 

Każda para gmin wchodzących w skład LGD „Dorzecze Wisły” pozostaje w bezpośrednim lub 

przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar, 

znajdujący się w jednym obrysie. 

 

Rysunek 1. Obszar LGD „Dorzecze Wisły”. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 obszar LGD zamieszkiwało 

34 354 osób. W 2021 roku liczba ta była niższa i wyniosła 33 340. Warto zauważyd, że  



w latach 2016-2021 liczba mieszkaoców spadła w każdej z gmin obszaru LGD. Biorąc pod 

uwagę poszczególne gminy wchodzące w skład LGD, zdecydowanie najliczniej zamieszkiwaną 

jest gmina Połaniec, a najmniejszą liczbę mieszkaoców posiada Oleśnica. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela.  

Ludnośd w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Łubnice  4 142 4 118 4 128 4 102 4 067 4 059 

Oleśnica  3 891 3 878 3 864 3 880 3 843 3 829 

Osiek  7 764 7 733 7 762 7 689 7 622 7 604 

Połaniec  11 941 11 901 11 828 11 764 11 683 11 521 

Rytwiany  6 357 6 372 6 380 6 371 6 340 6 327 

Tabela 1. Ludnośd w gminach wchodzących w skład LGD.  

 

Kwestią wymagającą analizy są dochody gmin. Stanowią one parametr obrazujący  

w pośredni sposób dochodowośd mieszkaoców, ale także opisujący poziom rozwoju sektora 

gospodarczego. Wyrazem zdolności dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych 

na jednego mieszkaoca w gminie, czyli tzw. wskaźnik G, który stanowi podstawę do 

wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat. Zgodnie z ustawą 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się 

dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę 

mieszkaoców gminy. Wskaźniki w 2021 roku w gminach wchodzących w skład LGD 

kształtowały się w przedziale 786,00 (Łubnice) – 4 006,12 (Połaniec). Warto dla porównania 

odnotowad, że najwyższym wskaźnikiem G w Polsce może się pochwalid gmina Kleszczów – 

w 2021 wyniósł on 29 808,10 zł (w 2020 roku - 31  028,40 zł). Najniższy wskaźnik G obliczono 

dla gminy Potok Górny – 485,66 zł w 2021 roku (w 2020 roku - 454,97 zł). Szczegóły 



dotyczące wydatków gmin wchodzących w skład LGD „Dorzecze Wisły” obrazuje poniższa 

tabela. 

Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Łubnice  587,51     623,83     693,49     666,33     686,77    727,81     786,00     

Oleśnica  1 106,93     1 137,88     1 136,81     1 184,90     1 194,18       1 320,31     1 462,05     

Osiek  1 339,30     1 373,89     1 466,75     1 457,71     1 509,80       1 544,68     1 603,15     

Połaniec  2 936,93     2 991,37     3 172,03     3 234,33       2 825,81       3 592,44     4 006,12     

Rytwiany  765,01  814,59   838,34 832,34   925,79     989,35 1 099,45  

Tabela 2. Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD. 

 

Kolejną kwestią wymagającą omówienia są wydatki gmin. W latach 2015-2020 we 

wszystkich gminach obszaru LGD wydatki nieustannie rosły i warto zauważyd, że wzrosty te 

były dośd znaczne (w przypadku gminy Łubnice aż o 2 218,47). W 2020 roku największe 

wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaoca miała gmina Połaniec (6 813,45 zł), a najniższe 

gmina Rytwiany (4 753,82 zł). Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Wydatki gmin na 1 mieszkaoca w złotówkach (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Łubnice  3 109,83 3 979,84 4 473,86 5 278,25 5 748,54 5 328,30 

Oleśnica  3 298,48 3 496,60 3 769,41 4 354,17 4 931,66 5 309,36 

Osiek  3 181,33 3 939,67 4 072,92 4 218,65 4 464,82 4 697,78 

Połaniec  5 544,49 5 607,34 6 256,04 7 187,25 7 303,23 6 813,45 

Rytwiany  2 786,55 3 384,35 3 790,49 4 029,77 4 709,02 4 753,82 

Tabela 3. Wydatki gmin na 1 mieszkaoca w złotówkach.  

 

Gminy wchodzące w skład LGD „Dorzecze Wisły” na tle wszystkich gmin  

województwa świętokrzyskiego wypadają przeciętnie. Zdecydowanie najlepiej w klasyfikacji 



wypada gmina Połaniec, która jako jedyna znalazła się powyżej średniej województwa  

w kategoriach analizujących dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkaoca i środki  

w budżecie gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych.  

W tej drugiej klasyfikacji, w porównaniu do średniej województwa, zwracają uwagę bardzo 

niskie kwoty gmin Osiek i Rytwiany. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku 

wydatków budżetu gminy na 1 mieszkaoca, gdzie wskaźniki powyżej średniej uzyskały gminy 

Łubnice, Oleśnica i Połaniec. Biorąc pod uwagę klasyfikację podmiotów gospodarki 

narodowej w rejestrze REGON (na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym) najlepiej 

prezentuje się gmina Rytwiany, a najgorzej gmina Osiek. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Nazwa gminy Dochody 

ogółem 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkaoca  

Środki w budżecie 

gminy na finansowanie i 

współfinansowanie 

programów i projektów 

unijnych 

Wydatki 

budżetu 

gminy na 1 

mieszkaoca 

Podmioty 

gospodarki 

narodowej w 

rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności 

w wieku 

produkcyjnym 

Łubnice  
5 530,73 1 103 859,86 5 328,30 1 043,7 

Oleśnica  
5 342,06 1 604 453,82 5 309,36 1 176,5 

Osiek  
4 947,28 154 988,00 4 697,78 1 026,6 

Połaniec  
7 115,07 5 867 214,24 6 813,45 1 192,7 

Rytwiany  
5 139,85 531 429,06 4 753,82 1 366,3 

Średnia 

województwa 

świętokrzyskiego 

5 569,83 3 624 734,74 5 234,57 1 273,0 

Tabela 4. Gminy wchodzące w skład LGD na tle innych gmin. 

 

W LSR zwrócono uwagę na niski poziom przedsiębiorczości mieszkaoców, 

niekorzystną sytuację gospodarczą, niekorzystną sytuację na rynku pracy, ale same warunki 

sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości określono jako dobre. W ostatnich latach dało się 

zaobserwowad pewne zmiany w danych statystycznych. W przypadku zatrudnienia sytuacja 

w gminach była rozmaita. Trend pozytywny w latach 2015-2020 występował w gminach 

Łubnice, Połaniec, Rytwiany, chod należy podkreślid, iż tylko w tej ostatniej wzrost był 



wysoki. W gminach Oleśnica i Osiek odnotowano natomiast spadki liczby pracujących. 

Niepokoi sytuacja kobiet na rynku pracy, gdyż w tym przypadku tylko w jednej gminie 

odnotowano wzrost (Rytwiany). Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Gmina 

Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Łubnice  133 144 25 39 108 105 

Oleśnica  307 244 155 112 152 132 

Osiek  909 842 590 555 319 287 

Połaniec  4 385 4 471 2 916 3 061 1 469 1 410 

Rytwiany  462 565 204 259 258 306 

Tabela 5. Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

Dośd pozytywnym trendem jest fakt, iż w latach 2015 – 2020 we wszystkich gminach 

poprawiała się proporcja liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych do ogólnej liczby 

ludności. Z drugiej strony mimo dośd dużego spadku wskaźników , pozostają one w dalszym 

ciągu wysokie. W gminie Osiek spadł on o 3,2%, ale i tak pozostał wysoki - 6,5%. Dodatkowo 

należy zauważyd, że spadające bezrobocie niekoniecznie oznacza rosnącą aktywnośd 

zawodową, ponieważ jest ono powiązane ze spadającą liczbą osób w wieku produkcyjnym. 

Negatywnie należy też odbierad udział bezrobotnych kobiet, który jest zdecydowanie wyższy 

niż w przypadku mężczyzn, a w gminach Osiek i Połaniec posiada bardzo wysokie wartości - 

odpowiednio 8,4 i 8,1. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

 



Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach 
wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Łubnice  5,1 3,6 4,6 2,8 5,6 4,6 

Oleśnica  7,2 4,7 8,2 4,4 5,9 5,1 

Osiek  9,7 6,5 7,2 5,0 12,7 8,4 

Połaniec  5,7 5,3 4,1 3,0 7,6 8,1 

Rytwiany  6,8 5,4 6,3 4,5 7,4 6,4 

Tabela 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

W LSR podkreślono, iż problemem obszaru była mała liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w porównaniu do średniej dla kraju i województw. W ostatnich 

latach liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

wzrastała i wzrost ten był dośd dynamiczny (najwyższy w gminie Połaniec – o 281,3). 

Zwracają jednak uwagę różnice pomiędzy gminami wchodzącymi w skład LGD. Podczas gdy 

w gminie Rytwiany w 2021 roku wartośd wskaźnika liczby podmiotów w rejestrze REGON na 

10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 1 413,0, w gminie Łubnice  osiągnięto wynik 

1 039,0. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym (Źródło: Bank 
Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Łubnice 790,6 848,5 880,1 968,9 1 043,7 1 039,0 

Oleśnica  1 088,3 1 083,7 1 115,2 1 132,8 1 176,5 1 254,8 

Osiek  845,9 886,4 924,2 977,2 1 026,6 1 046,0 

Połaniec  1 002,8 1 015,5 1 048,3 1 123,8 1 192,7 1 284,1 

Rytwiany  1 138,5 1 164,1 1 214,4 1 298,8 1 366,3 1 413,0 

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

 



W latach 2016-2021 na obszarze LGD odnotowano wzrost liczby osób fizycznych 

prowadzących działalnośd gospodarczą, ale wzrosty te nie były dynamiczne. Największy 

dotyczył gminy Rytwiany (o 153). W 2021 roku najwięcej podmiotów prowadzących 

działalnośd gospodarczą na 10 tys. mieszkaoców  odnotowad można było w gminie Oleśnica 

(713), a najmniej w gminie Łubnice (505). Szczegóły obrazuje poniższy wykres. 

Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą na 10 tys. ludności (Źródło: Bank Danych 

Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Łubnice  410 449 460 492 519 505 

Oleśnica  604 609 639 642 669 713 

Osiek  433 453 472 489 521 533 

Połaniec  508 509 525 548 570 604 

Rytwiany  544 554 589 636 672 697 

Tabela 8. Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą na 10 tys. ludności. 

 

LGD „Dorzecze Wisły” doskonale zdaje sobie sprawę z istoty funkcjonowania 

organizacji pozarządowych i ich roli w umacnianiu więzi społecznych, wzmacnianiu lokalnych 

władz i zwiększaniu możliwości rozwoju społecznego obszaru. W LSR zwrócono uwagę na 

wzrastającą liczbę stowarzyszeo i organizacji społecznych. Istotne znaczenie odgrywają 

między innymi Ochotnicze Straże Pożarne, które angażują się w życie kulturalne i społeczne. 

Dodatkowo aktywnośd przejawiały organizacje związane ze sportem, rekreacją czy kulturą. 

Członkowie organizacji pozarządowych zostali wskazani jako jedna z grup docelowych. Miało 

to związek z małym zaangażowaniem lokalnej społeczności w rozwój obszaru LGD, 

zanikaniem więzi i przywiązania do tradycji. Mimo obserwowanego wzrostu, zwrócono 

uwagę na niedostateczną liczbę zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeo i organizacji 

społecznych. NGO-sy miały byd wspierane przez dofinansowanie działao wzmacniających 

aktywnośd i zaangażowanie mieszkaoców czy budowanie więzi społecznych. 

Konsultacje społeczne oraz dane statystyczne pozwoliły na wybór grupy 

defaworyzowanej. Zaliczono do niej osoby fizyczne poniżej 29 roku życia. Wybór był 

podyktowany problemem związanym z odpływem młodej i wykształconej młodzieży do 



większych aglomeracji miejskich, w celu poszukiwania atrakcyjniejszych miejsc pracy. 

Uznano, iż działania należy kierowad głównie do absolwentów szkół średnich i wyższych oraz 

młodych osób bezrobotnych. 

Dużym problemem obszaru uznano fakt, iż w przeciągu ostatnich lat pogorszyła się 

proporcja między liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co jednoznacznie 

wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeostwa. W latach 2016-2021 ta 

negatywna tendencje się pogłębiała, co znalazło potwierdzenie w danych Głównego Urzędu 

Statystycznego jednoznacznie pokazujących jak niekorzystnie na obszarze LGD prezentuje się 

struktura ludności według ekonomicznych grup wieku. Liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w latach 2015-2020 wzrosła tylko w gminie Łubnice (i to zaledwie o 11 

osób), zaś w pozostałych gminach obszaru LGD odnotowano mniejsze i większe spadki.  

W każdej z gmin spadła też liczba ludności w wieku produkcyjnym i zgodnie z tendencją 

ogólnopolską wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Szczegóły prezentuje poniższa 

tabela. 

Gmina 

Ludnośd gmin w wieku (Źródło: Bank Danych Lokalnych): 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Łubnice  663 674 2 517 2 387 962 998 

Oleśnica  690 647 2 435 2 359 766 823 

Osiek  1 481 1 386 4 788 4 570 1 495 1 648 

Połaniec  2 163 2 081 7 918 6 900 1 860 2 540 

Rytwiany  1 125 1 074 3 970 3 850 1 262 1 403 

Tabela 9. Ludnośd w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

W LSR jednym z największych zagrożeo uznano wyjazd młodych i wykształconych 

ludzi w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy. W tym aspekcie należy zauważyd, że  

w ostatnich latach saldo migracji przybierało różne wartości, ale ogólnie należy mówid  

o negatywnej tendencji. Wartości ujemne dominują przede wszystkim w gminie Połaniec, ale 



i w gminach Oleśnica i Osiek sytuacja również daleka była od optymistycznej.  Szczegóły 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD (Źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Łubnice 12 7 0 -8 0 

Oleśnica 10 0 15 -6 -17 

Osiek -34 1 -55 -14 12 

Połaniec -106 -76 -103 -114 -104 

Rytwiany 34 45 -9 5 9 

Tabela 10. Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

Świadczeniem usług opiekuoczych i specjalistycznych dla osób starszych i chorych 

oraz pomocą finansową, rzeczową i organizacją dla osób w trudnej sytuacji życiowej zajmuje 

się w gminach wyspecjalizowana jednostka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Sama 

liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej z roku na rok spada w prawie każdej 

z gmin obszaru LGD. Należy jednak podkreślid, że tylko w gminie Rytwiany liczba 

beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej jest niższa od średniej dla województwa 

świętokrzyskiego (i to nieznacznie), zaś wartości w gminach Łubnice i Osiek są wręcz 

dramatyczne. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. Ludności (Źródło: Bank Danych 
Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 946 862 761 688 634 561 

Łubnice 2 065 2 026 1 789 1 648 1 489 1 159 

Oleśnica  1 104 1 070 904 822 744 826 

Osiek 1 210 1 261 1 172 1 117 1 136 1 066 



Połaniec  1 358 1 242 1 238 947 885 767 

Rytwiany  826 757 724 625 561 445 

Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności. 

 

Potencjał turystyczny w trakcie prac nad LSR został określony przez mieszkaoców jako 

duża zaleta obszaru, który może przyczynid się do jego rozwoju.  Podkreślano, iż tereny 

znakomicie nadają się na rozwój turystyki pieszej, konnej czy rowerowej. Dużym bogactwem 

naturalnym terenu LGD są lasy, zajmujące powierzchnię ok. 13 ha, co odpowiada 27,2% 

obszaru.  Znakomitą atrakcją jest Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, ale oprócz tego 

interesujących miejsc jest tutaj sporo (liczne pałacyki i kapliczki czy pomniki). Z terenu LGD 

wywodzi się wiele postaci historycznych, w tym m.in. Zbigniew Oleśnicki, Tadeusz Kościuszko 

i Władysław Jasioski. Wymienid trzeba też dziedzictwo kulturowe oparte na kulturze 

żydowskiej. Problemem w tym aspekcie określono natomiast słabą dostępnośd turystyczną 

czy też brak rozpoznawalnego produktu turystycznego. Nie ulega wątpliwości, że brakuje 

także turystycznych obiektów noclegowych, co potwierdzają dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, wskazujące, iż spośród gmin obszaru LGD po jednym tego rodzaju obiekcie 

dysponowały jedynie gminy Osiek i Rytwiany. 

Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat (Źródło: 
Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa gminy/rok 2017 2019 2021 

Łubnice - - - 

Oleśnica  
- - - 

Osiek 1 1 1 

Połaniec  - - - 

Rytwiany  1 1 1 

Łubnice - - - 

Tabela 12. Turystyczne obiekty noclegowe w gminach wchodzących w skład LGD. 

 



5.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

W Lokalnej Strategii Rozwoju do podstawowych problemów obszaru zaliczono: 

 niekorzystną sytuację demograficzną, 

 niski poziom przedsiębiorczości i niedostatek miejsc pracy, 

 niedostatecznie wykorzystywany potencjał zasobów lokalnych, 

 niekorzystną sytuację finansową gmin. 

Na podstawie analiz i konsultacji sformułowano cel ogólny: wsparcie 

przedsiębiorczości mieszkaoców. Ustalono dla niego dwa cele szczegółowe: 1.1. Rozwój 

gospodarczy regionu; 1.2. Wsparcie aktywności społecznej.  

Wymagania w zakresie przygotowywania Lokalnych Strategii Rozwoju w okresie 

2014-2020 przewidywały, iż co najmniej połowa środków dokumentu strategicznego należy 

przeznaczyd na działania związane z tworzeniem miejsc pracy. W konsekwencji cel 

szczegółowy 1.1. w całości skupiony był na operacjach związanych z tworzeniem i rozwojem 

firm, chod jednocześnie nie wszystkie spośród 6 przedsięwzięd miały zmierzad do tworzenia 

miejsc pracy. Istotnym aspektem było także pobudzanie postaw przedsiębiorczych czy 

budowanie współpracy między podmiotami będącymi częścią sektora gospodarczego. 

Drugi cel szczegółowy, dotyczący wsparcia aktywności społecznej, dążył do 

zwiększenia aktywności mieszkaoców, budowania więzi i współpracy, wzmacniania 

organizacji pozarządowych oraz promocji i kultywowania lokalnego dziedzictwa 

kulturowego. Zaplanowano w konsekwencji organizację wydarzeo aktywizujących 

mieszkaoców, wsparcie inicjatyw oddolnych i przedsięwzięcia przyczyniające się do wzrostu 

zainteresowania tradycjami i kulturą obszaru LGD. 

Określenie celów ogólnych i szczegółowych należy uznad za trafne. Niewątpliwie 

dawały one nadzieję na likwidowanie przyczyn negatywnych zjawisk, jakie zostały wskazane 

w LSR. Zwraca uwagę duża liczba przedsięwzięd nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości, 

ale jednocześnie operacji ukierunkowanych na osiąganie rezultatów miękkich. Chodziło  

w nich o rozwój pożądanych i aktywnych postaw, kształtowanie świadomości i integrację 

mieszkaoców gmin obszaru. 



Zmiany w LSR miały najwięcej wspólnego z pozyskaniem bonusów i koniecznością 

włączenia nowych środków i tym samym zwiększenia wskaźników. Przeznaczenie 

dodatkowych środków zostało poprzedzone wnikliwą analizą ewidencji telefonicznej, 

mailowej, doradztwa prowadzonego w biurze, wiadomości na portalu społecznościowym 

Facebook. Dodatkowo uruchomiono także elektroniczną ankietę dla mieszkaoców.  

W konsekwencji nie tylko przewidziano nowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, ale także zwiększenie kwoty dotacji (w 2019 roku z 75 000 do 80 000zł), co 

miało związek z faktem wzrostu cen rynkowych. Dzięki uzyskanym bonusom dodano także 

nowe przedsięwzięcia (1.2.8 Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do aktywności 

mieszkaoców, 1.2.9. NGO dla mieszkaoców, 1.2.10. Z nurtem rzeki Czarnej bliżej natury). 

Warte podkreślenia jest to, iż z żadnych przedsięwzięd nie trzeba było rezygnowad czy też 

zmniejszad wskaźników. Potwierdza to jednoznacznie, iż Lokalna Strategia Rozwoju została 

przygotowana w odpowiedni sposób.   

Trudności są na stałe w pisane w działalnośd Lokalnych Grup Działania i realizację LSR. 

W przypadku LGD „Dorzecze Wisły” związane były głównie z działaniami z rozwoju 

działalności gospodarczych z uwagi na rezygnację beneficjentów i tym samym koniecznością 

oczekiwania na zwrot środków. Dzięki profesjonalizmowi pracowników, udało się jednak  

z tym poradzid.  

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo historię naborów, jakie prowadzono w LGD 

„Dorzecze Wisły”. 

 

Nr naboru Data naboru  Zakres wsparcia 

 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wybranych 

wniosków  

Protesty 

złożone  

Protesty / 

odwołania 

uwzględnione 

1/2016 12.12. - 30.12. 2016 r.

  

Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej  

7 6 0 0 

2/2016 12.12. - 30.12. 2016 r. 

(nabór dla grupy 

defaworyzowanej)  

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

2 2 0 0 

3/2016 

 

12.12. – 30.12. 2016 r. Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

8 7 0 0 

4/2017 2.05. - 19.05 2017 r. Rozwijanie 4 2 0 0 



   działalności 

gospodarczej 

5/2017 2.05. - 19.05 2017 r. 

(nabór dla grupy 

defaworyzowanej) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

0 0 0 0 

6/2017 2.05. - 19.05 2017 r Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

6 3 0 0 

7/2017 12.06. - 30.06.2017 r. 

  

Infrastruktura 1 1 0 0 

8/2017 1.09. - 15.09. 2017 r.

  

Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

2 1 0 0 

9/2017 1.09. - 15.09. 2017 r. 

(nabór dla grupy 

defaworyzowanej) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

3 3 0 0 

10/2017 1.09. - 15.09. 2017 r. Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

1 1 0 0 

11/2017  1.09. - 15.09. 2017 r.

  

Infrastruktura 5 5 0 0 

1/2017/G

  

11.12. - 27.12.2017 r. Zachowanie 

dziedzictwa 

lokalnego  

11 10 0 0 

12/2017  11.12. - 27.12.2017 r. 

(nabór dla grupy 

defaworyzowanej) 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

1 1 0 0 

13/2018  3.04. - 16.04. 2018 r.

  

Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

3 2 0 0 

14/2018  3.04. - 16.04. 2018 r. Infrastruktura 1 1 0 0 

2/2018/G

  

21.05. - 19.06. 2018 r. Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

6 6 0 0 

15/2018 2.07. - 16.07  2018 r. Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

5 1 0 0 

3/2018/G

  

13.11. - 12.12 2018 r. Zachowanie 

dziedzictwa 

lokalnego 

11 6 0 0 

16/2018  26.11- 12.12. 2018 r. Infrastruktura 2 1 0 0 

17/2019  24.06. - 8.07. 2019 r. Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

3 2 0 0 



18/2019 07.10 – 21.10.2019 r. Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

 

16 6 0 0 

19/2019  13.11. - 12.12 2018 r.

   

Infrastruktura 2 1 0 0 

4/2019/G

  

26.11- 12.12. 2018 r.

  

Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

10 8 0 0 

20/2020  24.06. - 8.07. 2019 r.

  

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

 

16 9 0 0 

5/2020/G 07.10 – 21.10.2019 r. Zachowanie 

dziedzictwa 

lokalnego 

7 6 0 1 

Tabela 13. Nabory w LGD „Dorzecze Wisły”. 

 

5.3. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 

 

Analiza postępu rzeczowo-finansowego pozwala ocenid efekty wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym osiągniętych wartości 

wskaźników produktu, które zostały przypisane do poszczególnych przedsięwzięd na etapie 

tworzenia LSR. Umiejętny dobór wskaźników zwiększa możliwośd dobrej orientacji 

w realizowaniu celów szczegółowych.  

 Warte podkreślenia jest to, iż zainteresowanie przedsięwzięciami było nieustannie 

duże i dotyczyło to każdego przedsięwzięcia. W przypadku naborów z zakresu podejmowania 

działalności gospodarczej odnotowano największą liczbę wnioskodawców wybranych do 

wsparcia, którzy nie mogli go otrzymad z powodu niewystarczających środków finansowych. 

Nie było problemów z zainteresowaniem na projekty grantowe i w każdym z naborów 

znaleźli się chętni na środki. Poniższa tabela pokazuje jak LGD „Dorzecze Wisły” realizowała 

wskaźniki. 



 

 
Cel ogólny 

Cel  
Szczegółowy 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Jednostka 
miary 

Stan 
docelo-
wy 

Realizacja 
2018 

Realizacja 
2019 

Realizacja 
2020 

Realizacja 
2021 

      U P U P U P U P 

Wsparcie 
przedsiębiorczości 
mieszkaoców 

1.1. Rozwój 

gospodarczy 

regionu 

1.1.1. Dobre praktyki w zakresie 

przedsiębiorczości – przykłady 

działao 

 

Liczba spotkao informacyjno-
konsultacyjnych LGD z 
mieszkaocami 

szt. 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

1.1.2. Rozwój podmiotów gosp. Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

szt. 9 9 3 10 7 9 8 9 9 

 1.1.3. Tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

szt. 44 10 8 9 9 15 15 27 27 

 1.1.4. Tworzenie nowych 

podmiotów gosp. przez osoby 

do 29 roku życia 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

szt. 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

 1.1.5. Kreator przedsiębiorczości Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy, w tym współpracy 
międzynarodowej 

szt. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

 1.1.6. Integracja branż mających 

kluczowe znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego 

Liczba wydarzeo szt. 4 4 0 4 4 4 4 4 4 

1.2. Wsparcie 
aktywności 
społecznej 

1.2.1. Działania niekomercyjne 

tworzące warunki do aktywności 

mieszkaoców 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

szt. 10 30 28 32 30 30 34 30 34 



rekreacyjnej 

 1.2.2. Wydarzenie 

podsumowujące i nagradzające 

najaktywniejszych mieszkaoców 

Liczba wydarzeo szt. 5 5 2 5 2 5 2 5 5 

1.2.3. Kultywowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu 

Liczba wydarzeo kultywujących 

dziedzictwo kulturowe regionu 

szt. 8 64 0 64 64 64 64 64 64 

 1.2.4. Budowanie więzi i 

współpracy międzygminnej 

Liczba wydarzeo budujących więzi 

społeczne 

szt. 8 0 0 0 0 8 0 8 0 

 1.2.5. Wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych 

Liczba wydarzeo szt. 8 42 0 42 0 42 42 42 42 

 Liczba doposażonych organizacji 

pozarządowych 

szt. 5 - - - - - - 0 0 

 1.2.6. Zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkaocom 

Liczba wydarzeo szt. 8 0 0 8 0 8 8 8 8 

 1.2.7. Tworzenie, oznakowanie i 

promocja szlaków turystycznych 

Liczba zrealizowanych projektów 

współpracy 

szt. 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

  1.2.8 Infrastruktura 

niekomercyjna tworząca 

warunki do aktywności 

mieszkaoców 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 1 - - 0 0 1 0 1 1 

  1.2.9. NGO dla mieszkaoców Liczba wydarzeo szt. 7 - - - - - - 0 0 

  1.2.10. Z nurtem rzeki Czarnej 

bliżej natury 

Liczba wydarzeo szt. 4 - - - - - - 0 0 

Tabela 2. Rzeczowy postęp w realizacji LSR w LGD „Dorzecze Wisły”. 

 



Pierwszy cel szczegółowy stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy dotyczące 

niewystarczającej liczby miejsc pracy i niedopasowania kompetencji mieszkaoców do 

oczekiwao pracodawców. Dodatkowo dane Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie 

pokazywały, że na obszarze LGD mniej osób niż przeciętnie w województwie i kraju 

decydowało się na założenie działalności gospodarczej. Obszar wypadał również 

niekorzystnie pod względem ilości funkcjonujących firm. Wsparcie osób pragnących zostad 

przedsiębiorcami uznano w konsekwencji za priorytetowe działanie. 

Wielkim sukcesem należy określid realizację działao z zakresu otwierania działalności 

gospodarczej. W porównaniu do wstępnych założeo zawartych w LSR dokonano kilkukrotnie 

zwiększenia wartości docelowej wskaźnika. Miało to głównie związek z dużym 

zainteresowaniem mieszkaoców tym przedsięwzięciem i tym samym bez wahania podjęto 

decyzję o przeznaczeniu środków z bonusów na te operacje. Z tego też powodu nie udało 

osiągnąd póki co stanu docelowego, ale co do pełnej realizacji nie ma większych obaw. 

Wykonano już natomiast wszystkie zaplanowane działania dotyczące rozwoju działalności 

gospodarczej, chod w tym przypadku trzeba było kilka razy ponawiad nabory z uwagi na 

rezygnację beneficjentów. Do przykładowych udanych operacji zaliczyd można: otworzenie 

warsztatu samochodowego, mobilnego zakładu kosmetycznego, firmy turystycznej 

oferującej szeroki zakres usług, wypożyczalni pojazdów specjalistycznych, uruchomienie 

działalności gastronomicznej, powstanie firmy świadczącej usługi geodezyjne, rozwój firmy 

poprzez inwestycję w park maszynowy (zakup koparko-ładowarki), rozwój szkoły jazdy 

(przygotowanie placu manewrowego), firmy produkującej znicze (uruchomienie nowej linii 

produkcyjnej), zakładu dentystycznego (zakup nowych urządzeo). W kontekście działao 

przedsiębiorczych pozytywnie należy ocenid wsparcie dla osób z grupy defaworyzowanej, 

czyli osób młodych do 29 roku życia, dla których przewidziano i zrealizowano między innymi 

specjalne przedsięwzięcia związane z tworzeniem nowych firm. 

Członkowie społeczności lokalnej otrzymali też szerokie wsparcie, które zmierzało do 

pobudzania postaw przedsiębiorczych. W tym aspekcie zwraca uwagę przedsięwzięcie 1.1.1., 

w ramach którego w każdej z gmin pokazywano dobre praktyki w zakresie 

przedsiębiorczości. Dodatkowo dużym wsparciem był projekt współpracy „Kreator 

przedsiębiorczości”, w którym mieszkaocu otrzymali profesjonalne wsparcie doradcze  

i edukacyjne. Podkreślid należy działanie służące nawiązaniu współpracy między 



przedsiębiorcami w ramach operacji własnej 1.1.6, która polegała na integracji w trakcie 

cyklu spotkao, szkoleo i wspólnego wyjazdu studyjnego do Warszawy. Warto dodad, że 

pozytywnym ich efektem jest utrzymywanie kontaktów między przedstawicielami firm.  

Przy tworzeniu LSR doskonale zdawano sobie sprawę, że aktywnośd mieszkaoców jest 

w stanie pozytywnie wpływad na działania podejmowane przez lokalne władze na rzecz 

rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkaoców. Poświęcono im  

w konsekwencji drugi cel szczegółowy. W jego ramach zrealizowano bardzo zróżnicowane 

działania. Miały one charakter inwestycyjny, promujący aktywnośd i wpływający na 

integrację. Realizowano tutaj interesujące działania służące budowaniu czy rozbudowywaniu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, gdzie wnioski składały organizacje pozarządowe 

(gminy zostały wyłączone z możliwości składania dokumentów). Istotną rolę odegrały 

przedsięwzięcia dotyczące wydarzeo aktywizujących, w tym konkursy nagradzające 

najaktywniejszych mieszkaoców, działania służące zagospodarowaniu czasu wolnego 

mieszkaocom (turnieje piłkarskie, spływ kajakowy, wycieczki). Warto zwrócid uwagę na fakt, 

iż we wskaźnikach zaplanowano 8 wydarzeo kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu,  

a udało się ich zrealizowad aż 64. Odbywały się one w ramach projektu grantowego  

i polegały na przeprowadzeniu rozmaitych kursów i szkoleo (kulinarne, garncarskie, 

historyczne) dla mieszkaoców. Podobnie rzecz przedstawiała się z projektem grantowym 

służącym wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych, gdzie zrealizowano 42 

operacje, a zaplanowano 8. W tym przypadku przeprowadzano szkolenia oraz doposażono 

stowarzyszenia w sprzęt pozwalający na zwiększenie ich potencjału. Interesującym 

pomysłem była operacja 1.2.4. służąca do wzmacniania poczucia wspólnoty w ramach 

szerszej społeczności zamieszkującej gminy tworzące LGD „Dorzecze Wisły”. Polegało ono na 

przeprowadzeniu projektów grantowych przez stowarzyszenia, które podpisały umowy 

partnerskie, co zaprocentowało na przyszłośd i da się już aktualnie zaobserwowad dalszą ich 

współpracę. Warto podkreślid, że brakujące wskaźniki w tym celu albo są w trakcie realizacji, 

albo też istnieje ambitny plan na ich dokooczenie. 

Szukając ciekawych przykładów, warto zauważyd, że w ramach działao z drugiego celu 

szczegółowego zorganizowano teren sportowo-rekreacyjny w miejscowości Bukowa, 

zbudowano siłownie zewnętrzne i place zabaw, stworzono bazę rekreacyjną poprzez budowę 

altan rekreacyjnych i remont świetlicy w gminie Łubnice, zbudowano tężnie solankową  



w miejscowości Rytwiany. Zorganizowano także cykl warsztatów plastyczno-kulinarnych, 

festyny rodzinne, konkursy dla mieszkaoców (fotograficzne i z wiedzy na temat obszaru). 

Przykładem działao z zakresu rozwoju dziedzictwa kulturowego jest między innymi 

rekonstrukcja historyczna  realizowana przez Towarzystwo Kościuszkowskie z Połaoca. Jedną 

z ciekawszych imprez był na pewno festiwal błota w Sichowie Dużym (gmina Rytwiany), czyli 

dwudniowa impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym oparta na edukacji sensorycznej  

i pokazująca zalety edukacji na powietrzu. W jej trakcie dzieci miały okazję wspólnie taplad 

się w błocie, zjeżdżad na wodnej zjeżdżalni, gotowad w kuchni błotnej, huśtad się na linie, 

budowad konstrukcje z tekturowych pudeł, przelewad wodę na ściance wodnej, tworzyd 

zabawki z szyszek, kory i mchu oraz brad udział w muzycznych warsztatach. 

Warto zwrócid uwagę jak prezentował się postęp finansowy. Poniższa tabela 

pokazuje, jak przedstawiają się kwestie dotyczące rozdysponowywania i wypłaty środków 

z budżetu LSR.  

 

Przedsięwzięcia 
Budżet w 

LSR 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 

budżetu  

Realizacja 

budżetu (%) 

Realizacja 

budżetu  

Realizacja 

budżetu (%) 

1.1.1. Dobre praktyki w zakresie 

przedsiębiorczości – przykłady 

działao 

 

35 000,00 35 000,00 100,00% 22 451,79 64,15% 

1.1.2. Rozwój podmiotów gosp. 1 183 683,08 1 183 683,08 100,00% 1 183 683,08 100,00% 

1.1.3. Tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych 

3 459 036,16 1 768 625,08 51,13% 1 768 625,08 51,13% 

1.1.4. Tworzenie nowych 

podmiotów gosp. przez osoby do 

29 roku życia 

236 067,04 236 067,04 100,00% 236 067,04 100,00% 

1.1.5. Kreator przedsiębiorczości 64 250,00 64 250,00 100,00% 64 250,00 100,00% 

1.1.6. Integracja branż mających 

kluczowe znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego 

41 226,28 41 226,28 100,00% 41 226,28 100,00% 

1.2.1. Działania niekomercyjne 

tworzące warunki do aktywności 

882 805,20 882 805,20 100,00% 882 805,20 100,00% 



mieszkaoców 

1.2.2. Wydarzenie 

podsumowujące i nagradzające 

najaktywniejszych mieszkaoców 

25 000,00 25 000,00 100,00% 17 547,48 70,19% 

1.2.3. Kultywowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu 

218 795,64 218 795,64 100,00% 218 795,64 100,00% 

1.2.4. Budowanie więzi i 

współpracy międzygminnej 

221 334,64 221 334,64 100,00% 0,00 0,00% 

1.2.5. Wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych 

322 340,04 192 340,40 59,67% 192 340,40 59,67% 

1.2.6. Zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkaocom 

228 344,12 228 344,12 100,00% 228 344,12 100,00% 

1.2.7. Tworzenie, oznakowanie i 

promocja szlaków turystycznych 

160 750,00 160 750,00 100,00% 156 919,00 97,62% 

1.2.8 Infrastruktura 

niekomercyjna tworząca warunki 

do aktywności mieszkaoców 

102 972,00 102 972,00 100,00% 92 674,00 90,00% 

1.2.9. NGO dla mieszkaoców 165 000,00 144 716,85 87,71% 0,00 0,00% 

1.2.10. Z nurtem rzeki Czarnej 

bliżej natury 

50 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tabela 35. Finansowy postęp w realizacji LSR. 

 

Realizacja finansowa również przebiega zgodnie z założeniami. Dane z postępu 

finansowego potwierdzają, że większośd strategii jest już zrealizowana. W przypadku 

większości przedsięwzięd przyznano i wypłacono już całośd albo zdecydowaną większośd 

środków. Bardzo istotne jest to, że LGD „Dorzecze Wisły” posiada dodatkowo  plan na 

dokooczenie działao.  

 

5.4. Projekty współpracy 

 

LGD „Dorzecze Wisły” zrealizowała dwa projekty współpracy. Pierwszy z nich to 

„Kreator przedsiębiorczości”. Trwał on od sierpnia 2018 do lipca 2020 roku. Wzięło w nim 

udział 20 krajowych partnerów i jeden zagraniczny (Słowacja). Celem działao było stworzenie 

warunków do powstania stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, 

rozwój istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci  

i młodzieży. Realizowane działania idealnie wpisywały się w pierwszy cel szczegółowy (1.1. 



Rozwój gospodarczy regionu). W ramach projektu utworzono Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości za pomocą którego osoby pragnące założyd działalnośd gospodarczą 

otrzymywały profesjonalną wiedzę na bezpłatnych szkoleniach, zaś przedsiębiorcy 

prowadzący już swoje firmy mieli możliwośd uzyskania doradztwa podatkowo-księgowego, 

prawnego i dotyczącego pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Dokonano również rekrutacji 

10 osób, które otrzymały dofinansowanie na kurs zawodowy. Dodatkowo zorganizowano 

warsztaty z gier strategicznych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd na obóz szkoleniowy  

z zakresu przedsiębiorczości. Całkowity budżet projektu wyniósł 2 962 842,00 zł, a udział 

finansowy LGD „Dorzecze Wisły” 64 229,00 zł. 

Drugi projekt współpracy to ŚWiAT (Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka). 

Realizowano go od lipca 2019 roku do października 2021 roku. Wzięło w nim udział 5 

krajowych partnerów (LGD „Królewskie Pondzie”, LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF, LGD 

PONIDZIE oraz LGD „Perły Czarnej Nidy”). Celem projektu było podniesienie atrakcyjności 

obszaru poprzez poszerzenie i promowanie oferty turystycznej, rozwój turystyczny  

i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich 

LGD. Podstawowym działaniem było natomiast tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków 

turystycznych, a w przypadku LGD „Dorzecze Wisły” najwięcej uwagi poświęcono szlakowi 

kajakowemu, który stał się wręcz wizytówką obszaru. W ramach operacji powstała strona 

internetowa, wydano publikacje promocyjne i zorganizowano szereg wydarzeo. Całkowity 

budżet projektu wyniósł 1 265 779,00, a udział finansowy LGD „Dorzecze Wisły” 160 750,00 

zł. 

Warto podkreślid, że projekty współpracy idealnie wpisały się w cele określone  

w LSR. Dotyczyły priorytetowych kwestii, czyli przedsiębiorczości, kapitału społecznego, 

infrastruktury rekreacyjnej i turystyki. 

 

5.5. Działania poza RLKS 

 

LGD „Dorzecze Wisły” stara się o pozyskiwanie środków poza RLKS, chod z uwagi na 

dużą ilośd obowiązków jest to zadanie dośd trudne. Warto jednak zwrócid uwagę na 

realizowany w latach 2017-2018 projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym wsparcie"  



z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.  

W ramach projektu odbywały się liczne szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, w tym w zakresie następujących tematów: prawne aspekty 

działalności gospodarczej, księgowośd i podatki w małej firmie, zasady rozliczania dotacji, 

warsztaty pisania biznesplanów. Prowadzono także doradztwo poszkoleniowe w formie 

grupowej i indywidualnej. Z grupy 15 uczestników wyłoniono 10 osób, które po złożeniu 

biznesplanów i pozytywnej weryfikacji otrzymały dotację inwestycyjną w wysokości 21 000 zł 

na osobę i wsparcie pomostowe przez okres pół roku w wysokości 1 100 zł. Całkowity budżet 

projektu wyniósł 4 759 873,00 zł, a udział finansowy LGD „Dorzecze Wisły” 620 853,00 zł.   

 

5.6. Działalnośd biura LGD 

 

5.6.1. Ogólna organizacja pracy  

 

LGD „Dorzecze Wisły” ma swoją siedzibę w Połaocu, czyli w samym centrum  

i jednocześnie największej gminie obszaru. Kadra Biura LGD składa się z dwóch osób. 

Obowiązki są przypisane w teorii poszczególnym pracownikom, ale podstawą jest jednak 

współpraca. I to współpraca na bardzo wysokim poziomie, Biuro cechuje wysoki 

profesjonalizm i duże doświadczenie, na co wpływ ma niewątpliwie fakt, iż zatrudnione 

aktualnie osoby pracują od 2009 roku. Warunki lokalowe także są odpowiednie i pracownicy 

zgodnie stwierdzili, iż „nie mają na co narzekad”. 

Działania aktywizujące, doradztwo, organizacja naborów, komunikacja  

z mieszkaocami realizowane są wzorowo. Sprawnośd realizacji LSR udowadnia fakt, że udało 

się pozyskad trzy dodatkowe bonusy i nie było żadnych problemów z ich rozdysponowaniem. 

Współpraca z Radą i Zarządem odbywa się bez zarzutu. Sami członkowie organów starają się 

organizowad spotkania raz na pół roku, co z uwagi na inne zobowiązania zawodowe bywa 

niekiedy problematyczne. Mimo wszystko cel udaje się osiągnąd i w tym aspekcie wszystko 

przebiega profesjonalnie. 

 



5.6.2. Szkolenia pracowników i organów LGD  

 

 Dla pracowników Biura, jak również dla członków organu decyzyjnego przewidziano 

w okresie realizacji LSR szkolenia w celu podnoszenia ich wiedzy i kompetencji, a także 

szczegółowego zapoznania się z zapisami Strategii i dokumentów programowych oraz 

wynikającymi z nich obowiązkami. Szkolenia realizowano przy pomocy wyspecjalizowanych 

fachowców, którzy przekazywali wiedzę na temat wdrażania LSR oraz procedur związanych  

z wyborem, tworzeniem, realizacją i zarządzeniem projektami, procedur ewaluacji, pisania 

biznesplanu. Sami pracownicy określili tematykę szkoleo jako „bardzo trafioną”. Poniższe 

tabela przedstawiają wykaz szkoleo. Ich liczba wprawdzie nie jest imponująca, ale doskonale 

widad, że LGD „Dorzecze Wisły” postanowiła w większym stopniu postawid na jakośd, nie zaś 

ilośd. 

Szkolenia dla organów LGD 

Data Nazwa Frekwencja 

07.09.2016 r. Szkolenie pt. "Biznesplan dla operacji w ramach LSR" 2 

19.07.2016 r. Szkolenie pt. "Ochrona danych osobowych dla ABI  i ADO" 2 

26-27.09.2016 

r. 

Szkolenie pt. "Procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach 

PROW na lata 2014-2020" 

2 

2-3.01.2017 r. Szkolenie pt. "Szkolenie pracowników biura LGD w zakresie 

przygotowania do sprawnego wdrażania LSR" 

2 

14 marca 2017 

r. 

Podniesienie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w 

zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i 

skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną, a także 

wypracowania skutecznych metod komunikacji ze społecznością 

lokalną dla wzmocnienia roli LGD w środowiskach lokalnych. 

1 

15.09.2017 r. Zamówienia publiczne i konkurencyjnośd w projektach 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich".  Szkolenia z zakresu 

tworzenia, realizacji i zarządzania projektami. 

2 

07.02.2019 r. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych z 

zakładania działalności gospodarczych oraz działalności jednostek 

sektora finansów publicznych. Szkolenie z zakresu pomocy 

publicznej. 

2 

Tabela 16. Szkolenia dla pracowników LGD. 

 

 

 



Szkolenia dla organów LGD 

Data Nazwa Frekwencja 

26-27.09.2016 

r. 

Szkolenie pt. "Procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach 

PROW na lata 2014-2020" 

15 

2-3.01.2017 r. Szkolenie pt. "Szkolenie dla członków Rady LGD w zakresie 
przygotowania do sprawnego wdrażania LSR" 

15 

07.02.2019 r. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych z 
zakładania działalności gospodarczych oraz działalności jednostek 
sektora finansów publicznych. 

15 

Tabela 17. Szkolenia członków organów LGD. 

 

5.6.3. Realizacja planu komunikacji 

 

Komunikowanie z lokalną społecznością stanowi bardzo istotny element działao 

podejmowanych przez LGD. Skuteczna komunikacja powinna znajdowad przełożenie na 

licznie składane wnioski o wysokiej jakości, które powinny znów zapewniad bezproblemowe 

osiąganie założonych wartości wskaźników. Sam fakt wysokiego poziomu realizacji 

wskaźników świadczy już o bardzo dobrej jakości działao komunikacyjnych jakie były 

podejmowane przez LGD „Dorzecze Wisły”. Efektywnośd prowadzonych działao potwierdzają 

także dane dotyczące planu komunikacyjnego, którego szczegóły zamieszczono w poniższej 

tabeli. 

Działanie 

komunikacyjne 

Wskaźnik Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2016 

roku 

Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2017 

roku 

Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2018 

roku 

Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2019 

roku 

Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2020 

roku 

Osiągnięta 

wartośd 

wskaźnika  

w 2021 

roku 

Ogłoszenia na tablicach 

informacyjnych w 

siedzibach instytucji 

użyteczności publicznej 

 Liczba instytucji, w 

których umieszczono 

ogłoszenie 

5 0 0 0 0 0 

Artykuły na stronie 

internetowej LGD 

Liczba artykułów na 

stronie internetowej 

stowarzyszenia 

1 20 22 20 14 14 

Artykuły na stronach 

internetowych urzędów 

gmin z linkiem do www 

LGD 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

20 55 35 25 10 10 

Artykuły na profilu LGD 

na portalu 

Liczba osób, które 

zobaczyły artykuł 

200 100 150 100 100 100 



społecznościowym 

Prezentacja informacji 

podczas wydarzeo na 

obszarze LGD 

Liczba wydarzeo 5 0 0 0 0 0 

Spotkanie informacyjne 

dla potencjalnych 

beneficjentów (grupy 

docelowej) konkursu w 

każdej gminie LGD 

Liczba osób, która 

wzięła udział w 

spotkaniach 

30 0 0 0 0 0 

Dyżur koordynatora LGD 

w poszczególnych 

gminach w 

wyznaczonych 

terminach 

Liczba osób 

korzystająca z 

doradztwa podczas 

dyżuru 

30 30 30 30 30 30 

Ulotka informacyjna 

dystrybuowana na 

obszarze LGD 

Ilośd 

rozdysponowanych 

ulotek 

1000 0 0 0 0 0 

Informacja i doradztwo 

w siedzibie LGD 

Liczba osób 

korzystająca z 

doradztwa 

120 152 100 80 50 50 

Kontakt poprzez 

rozmowę telefoniczną 

Liczba osób 129 182 100 80 50 50 

Tabela 48. Wdrażanie planu komunikacji przez LGD „Dorzecze Wisły”. 

 

Plan komunikacji był bardzo rozbudowany i szczegółowy. Odnotowad należy też duże 

urozmaicenie metod. Warte podkreślenia jest to, że „Dorzecze Wisły" zrealizowała 

zaplanowane działania w tym zakresie. Zdecydowanie najlepiej sprawdziły się informacje 

przekazywane przy pomocy mediów społecznościowych i artykułów na stronie internetowej. 

Sprawdziły się też spotkania informacyjne czy przesyłane ulotki. Przed każdym naborem 

wysyłana była informacja do gmin, które są zobowiązane umieścid ogłoszenia. Członkowie 

Zarządu są koordynatorami w każdej z gmin, co także okazało się bardzo dobrą inicjatywą. 

Coraz większe zainteresowanie naborami na pewno potwierdza skutecznośd prowadzonej 

komunikacji. W przyszłości niezbędne jest jednak uproszczenie i zmniejszenie ilości 

prowadzonych działao. 

Nawiązując do planu komunikacyjnego, warto sprawdzid opinie samych mieszkaoców 

gmin obszaru LGD na temat tego, czy komunikacja była efektywna. W ankiecie zadano 

pytanie o rozpoznawalnośd LGD „Dorzecze Wisły”. Aż 93 spośród 101 ankietowanych 



stwierdziło, iż słyszało o Lokalnej Grupie Działania i tym osobom zadano kolejne pytanie 

dotyczące tego, w jaki sposób dotarły do informacji o LGD.   

 

Wykres 1. Metody docierania informacji o LGD „Dorzecze Wisły” do mieszkaoców obszaru. 

 

Ankietowani beneficjenci pozyskiwali informacje na temat działao podejmowanych 

przez LGD głównie za pośrednictwem strony internetowej. Na drugim miejscu znalazł  się 

profil LGD na Facebooku, zaś na trzecim witryny internetowa gminy. Dopiero w dalszej 

kolejności wskazywano bardziej tradycyjne kanały komunikacji (tablice informacyjne i 

plakaty, publikacje w prasie, spotkania informacyjne, stoiska LGD w trakcie imprez lokalnych, 

wydawnictwa lub materiały promocyjne). Warto zwrócid uwagę, że wszystkie wskazane  

w ankiecie sposoby przekazywania informacji zostały wybrane przez ankietowanych, co 

pokazuje, iż powinno się je uwzględniad w kolejnych działaniach LGD. Dzięki temu zwiększa 

się możliwośd dotarcia do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów.  

W kolejnym pytaniu postanowiono sprawdzid opinie beneficjentów na temat tego, 

które kanały komunikacji LGD powinna wykorzystywad, by w najbardziej skuteczny sposób 

dotrzed z informacjami o swej działalności. 



 

Wykres 2. Preferowane kanały komunikacji w opinii badanych mieszkaoców obszaru LGD 

 

Preferencje mieszkaoców dotyczące kanałów komunikacji w dużej mierze pokrywają 

się z listą wykorzystywanych przez LGD „Dorzecze Wisły” sposobów przekazywania 

informacji. Według respondentów, najlepszym źródłem informacji o działalności 

stowarzyszenia jest jego strona internetowa, ale zwraca uwagę fakt, iż bardzo dużo głosów 

zebrały też artykuły w prasie lokalnej czy odwiedzanie stoiska LGD w trakcie imprez 

lokalnych. Generalnie wyniki badania ankietowego pokazują, iż preferencje mieszkaoców 

dotyczące pozyskiwania informacji są bardzo zróżnicowane. Istotna jest komunikacja przy 

wykorzystaniu sieci internetowej, ale także materiały drukowane. Mimo niewielkiej liczby 

głosów, LGD powinna wykorzystywad również bezpośrednie kanały komunikacji jak 

spotkania informacyjno-konsultacyjne.  

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów, jakiego rodzaju informacje powinna 

przekazywad Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”. Szczegóły obrazuje poniższy wykres. 



 

Wykres 3. Preferencje mieszkaoców obszaru LGD odnośnie przekazywanych informacji. 

 

Zdaniem respondentów, pracownicy biura LGD powinni przekazywad mieszkaocom 

przede wszystkim informacje na temat planowanych konkursów o przyznanie wsparcia (67 

ankietowanych wskazało tą odpowiedź). Mniejsza grupa osób zainteresowana jest 

szczegółowymi zasadami ubiegania się o dofinansowanie (51 ankietowanych), informacjami 

o planowanych imprezach organizowanych na obszarze (49 ankietowanych), a także  

o dobrych praktykach w realizacji projektów (37 ankietowanych). 

Jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania biura LGD jest doradztwo dla 

potencjalnych beneficjentów. Dane dotyczące działao jakie były podejmowane w tym 

zakresie zebrano w poniższej tabeli. 

Doradztwo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba udzielonych porad osobiście w biurze 50 62 102 54 42 75 

Liczba porad udzielonych telefonicznie 59 82 53 36 66 64 

Liczba porad udzielonych mailowo 6 3 0 0 0 0 

Liczba porad udzielonych łącznie 115 147 155 90 108 139 

Liczba przedsiębiorców i osób, które chcą podjąd działalnośd gospodarczą, 

którym udzielono porad 

86 51 137 78 98 127 



Liczba przedstawicieli sektora społecznego, którym udzielono porad 22 92 18 12 10 12 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego, którym udzielono porad 7 4 0 0 0 0 

Liczba podmiotów, którym udzielono porad 115 147 155 90 108 139 

Tabela 59. Doradztwo świadczone w  LGD „Dorzecze Wisły”. 

 

Doradztwo było świadczone w biurze, ale też telefonicznie czy przy wykorzystaniu 

sieci internetowej. Liczba porad znacznie przekroczyła stan założony w planie komunikacji. 

Największe zainteresowanie było przed naborami. Korzystały z niego przede wszystkim 

osoby prywatne i organizacje pozarządowe, które pragnęły złożyd wniosek  

o dofinansowanie. Doradztwo było jak najbardziej potrzebne, w tym przede wszystkim 

sprawdziło się to prowadzone „twarzą w twarz”. Pracownicy biura podkreślają, że widad 

pozytywną różnicę we wnioskach przygotowywanych przy wsparciu biura. Beneficjenci 

nierzadko bywają bardzo wdzięczni za udzieloną pomoc, gdyż pozwoliło to uniknąd im 

błędów. W aspekcie doradztwa warto zauważyd, że bardzo ciekawym rozwiązaniem jest 

niewątpliwie wirtualna funkcja Live Chat, ale zainteresowanie póki co nie było zbyt wielkie. 

W ankiecie dla beneficjentów przygotowywanej na spotkania refleksyjne w 2021 roku 

zadano pytanie dotyczące tego, na jakim etapie przygotowywania i/lub realizacji projektu 

korzystano z usługi doradztwa. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres 4. Etapy przygotowania/realizacji projektu, na których korzystano z doradztwa. 



 

Beneficjenci korzystali z usług doradczych na każdym etapie pracy z wnioskiem, czyli 

od konsultacji pomysłu i jego przygotowania poprzez realizację i rozliczenie. Badane osoby  

z doradztwa korzystały w następujących etapach: informacja na temat możliwości uzyskania 

pomocy, przygotowanie wniosku do przyznania pomocy (po 52 osoby), realizacja operacji (28 

osób), weryfikacja/poprawki do wniosku o przyznanie pomocy (24), rozliczanie wniosku (18). 

W następnym pytaniu postanowiono sprawdzid opinie na temat stopnia satysfakcji  

z uzyskania informacji od doradców. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 5. Rozstrzygnięcie pytao zgłaszanych przez osobę korzystającą z doradztwa. 

 

Osoby korzystające z doradztwa są bardzo z niego zadowolone. Dowodem tego jest 

fakt, iż zdecydowana większośd spośród respondentów wskazała, iż uzyskała wszystkie 

konieczne informacje podczas świadczonego doradztwa. Kolejna kwestia dotyczyła zbadania 

opinii dotyczącej spełnienia oczekiwao związanych z doradztwem. 



 

Wykres 6. Spełnienie oczekiwao związanych z doradztwem. 

 

Otrzymujemy kolejny dowód na to, że świadczone przez pracowników biura LGD 

doradztwo jest pozytywnie oceniane przez osoby z niego korzystające. 135 osób uznało, że 

zakres udzielonych porad całkowicie spełnił oczekiwania, a 37 osób uznało, że raczej spełnił. 

Żaden z respondentów nie stwierdził, że zakres udzielonych porad zupełnie nie spełnił jego 

oczekiwao. W kolejnym pytaniu postanowiono sprawdzid opinię na temat przydatności 

udzielanych przez doradców informacji. 

 

Wykres 7. Przydatnośd udzielonych porad. 



 

Z badao ankietowych jednoznacznie wynika, że udzielane przez pracowników biura 

LGD porady są przydatne dla potencjalnych beneficjentów. 128 osób uznało, że są one 

bardzo przydatne, a 34 osoby, że raczej przydatne. Kolejną kwestią było zbadanie, jak 

beneficjenci oceniają przygotowanie merytoryczne doradców. 

 

 

 

Wykres 8. Przygotowanie merytoryczne osoby udzielającej porad. 

 

Przygotowanie merytoryczne pracowników biura LGD zostało ocenione bardzo 

pozytywnie. 144 osoby uznały, że przygotowanie merytoryczne osoby udzielającej porad 

było bardzo dobre, a 28 osób, że raczej dobre, zaś 2 ankietowanych wybrało odpowiedź 

„trudno powiedzied”. Poniższa tabela prezentuje średnią ocen doradztwa udzielanego  

w biurze LGD „Dorzecze Wisły”.  



 

Tabela 20. Średnia ocena doradztwa świadczonego w  biurze LGD „Dorzecze Wisły”. 

 

Dane z powyższej tabeli jednoznacznie pokazują, że świadczone w biurze LGD 

doradztwo znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Oceny wyrażone w „szkolnej skali” 

oscylują wokół najwyższych możliwych not i dotyczy to wszystkich badanych kwestii - troski 

doradcy, zaangażowania w pomoc, wysokiej kultury osobistej. Warto zwrócid uwagę, że 

ogólna ocena świadczonego doradztwa wyniosła 4,76/5, co jest wynikiem wręcz 

imponującym. 

 

5.7. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności 

 

Przytoczone dane w raporcie pozwalają stwierdzid, że LGD „Dorzecze Wisły” dobrze 

realizowała założone przez siebie cele. Warto sprawdzid, jaką opinię na temat rozwoju 

obszaru objętego LSR ma lokalna społecznośd. Na poniższym wykresie przedstawiono oceny 

dotyczące kapitału społecznego. 



 

Wykres 9. Ocena zmian dotyczących aktywizacji i kapitału społecznego na obszarze LGD w przeciągu 

ostatniego roku. 

 

Oceny dotyczące kapitału społecznego są bardzo pozytywne. Aż 72 spośród 100 

respondentów zaobserwowało zwiększenie zaangażowania mieszkaoców w sprawy lokalne. 

Niewiele mniej osób uznało, że zwiększyła się liczba mieszkaoców biorących udział  

w warsztatach i/lub szkoleniach. Większośd ankietowanych uznała także, iż mieszkaocy mieli 

większy wpływ na to, co dzieje się w gminie oraz że doszło do poprawy relacji między 

mieszkaocami. W kolejnym pytaniu mieszkaocy zostali poproszeni o ocenę zmian 

dotyczących gospodarki. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres 10. Ocena zmian dotyczących gospodarki na obszarze LGD w przeciągu ostatniego roku. 



 

 Oceny zmian dotyczących przedsiębiorczości na obszarze LGD „Dorzecze Wisły" są 

również bardzo pozytywne. Prawie 3/4  respondentów zaobserwowało powstanie nowych 

firm na przestrzeni ostatniego roku, a ponad połowa ankietowanych (54) stwierdziła, iż 

poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Potwierdza to pozytywne tendencje o jakich była 

mowa w trakcie omawiania danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nie ulega wątpliwości, 

że LGD dając środki na utworzenie nowych miejsc pracy również odegrała  

w tym aspekcie istotną rolę. W kolejnym pytaniu postanowiono zbadad opinię na temat 

zagadnieo związanych z szeroko rozumianą turystyką i kulturą. Wyniki zaprezentowano  

na poniższym wykresie. 

 

Wykres 11. Ocena zmian dotyczących turystyki i kultury na obszarze LGD w przeciągu ostatniego roku. 

 

Respondenci najlepiej ocenili zmiany w obszarze zwiększenia liczby inicjatyw 

służących kultywowaniu lokalnej tradycji, gdzie głosów pozytywnych było zdecydowanie 

więcej niż negatywnych. Gorzej sytuacja przedstawiała się z opinią na temat poprawy stanu 

zabytków i zwiększenia się ruchu turystycznego, gdzie głosów negatywnych było już więcej 

niż pozytywnych. To także potwierdza poczynione w tym raporcie wnioski. Na koniec 

poproszono jeszcze o ocenę obszarów z infrastruktury i czasu wolnego.  



 

Wykres 12. Ocena zmian dotyczących infrastruktury i czasu wolnego. 

 

Opinie na temat zmian w zakresie infrastruktury i czasu wolnego również są 

pozytywne. Zdecydowana większośd ankietowanych dostrzega pojawienie się nowych form 

spędzania wolnego czasu czy zwiększenie liczby wydarzeo kulturalnych i/lub sportowych. 

Bardzo pozytywnie oceniona została także poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej,  

a dodatkowo respondenci zwrócili też uwagę na poprawę estetyki przestrzeni publicznej. 

Warto podkreślid, że lepsza infrastruktura i lepsza oferta czasu wolnego sprzyja nie tylko 

wzrostowi atrakcyjności obszaru i rozwojowi turystyki, ale także tworzy warunki do rozwoju 

kapitału społecznego. LGD „Dorzecze Wisły” odegrała niewątpliwie bardzo ważną rolę w tych 

działaniach. 

 

 



6. Kompleksowa ocena wdrożenia LSR, w tym stopień 

osiągnięcia celu głównego 
 

6.1. Stopieo osiągnięcia celu głównego 

 

W ramach LSR wskazano jeden cel główny i dwa szczegółowe. Rezultaty 

zaproponowanych przedsięwzięd pomogły likwidowad przyczyny negatywnych zjawisk na 

obszarze objętym LSR, które zostały zdiagnozowane w czasie przygotowywania dokumentu 

strategicznego. Przeprowadzone działania skupiały się na aktywizacji gospodarczej  

i społecznej mieszkaoców obszaru, rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki.  Należy więc 

zauważyd, że dzięki działaniom LGD powstały nowe miejsca pracy i nowe przedsiębiorstwa. 

Intensyfikacji uległo również funkcjonowanie stowarzyszeo, które z roku na rok posiadają 

coraz większe doświadczenie i odważniej sięgały po środki na dofinansowanie wydarzeo, 

warsztatów czy szkoleo. 

 

6.2. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na kapitał społeczny 

 

Kapitał społeczny niewątpliwie jest w stanie zwiększyd sprawnośd społeczeostwa, co 

odbywa się poprzez koordynacje działao dzięki takim cechom jak zaufanie, normy czy 

powiązania. LGD „Dorzecze Wisły” kładło bardzo nacisk na rozbudowę kapitału społecznego i 

tym samym sprzyjało aktywizacji społeczności. Dało się też zaobserwowad rozwój współpracy 

między mieszkaocami. Zwraca uwagę między innymi powstanie organizacji pozarządowych, 

które korzystały z środków LGD na przygotowywanie rozmaitych inicjatyw społecznych, 

nierzadko ściśle współpracując ze sobą czy nawet podpisując umowy partnerskie. Bardzo 

pozytywnym i symptomatycznym aspektem jest to, iż w poprzednim okresie programowania 

był problem z rozdysponowaniem środków przewidzianych na rozwój kapitału społecznego, 

a w aktualnym nie było z tym już żadnych trudności. Da się również zaobserwowad, że na 

obszarze LGD szybko rozchodzą się informacje o dofinansowywanych operacjach, co  

w rezultacie zachęca kolejnych mieszkaoców do działania. O skali wzrastającej aktywności 



świadczy też fakt, że w większości naborów złożono wnioski na większą kwotę 

dofinansowania niż założono w poszczególnych konkursach. 

Bardzo dobre opinie na temat zmian w tym zakresie posiadają także mieszkaocy 

obszaru LGD, którzy podkreślili, iż dało się w ostatnich latach zaobserwowad zwiększenie 

zaangażowania mieszkaoców w sprawy lokalne, poprawę relacji między nimi, rozwój ich 

wpływu na to, co dzieje się w gminie, a także zwiększenie się liczby mieszkaoców biorących 

udział w warsztatach i/lub szkoleniach  Niewątpliwie warto kontynuowad operacje w tym 

zakresie. Pomocne będą na pewno kolejne przedsięwzięcia służące integracji społecznej  

i wzmacnianiu poczucia jedności i tożsamości, wspieraniu lokalnych liderów i działaczy  

w organizacjach pozarządowych. 

 

6.3. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na przedsiębiorczośd 

 

W LSR do potrzeb obszaru zaliczono wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  

i tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorczośd była wspierana przez LGD i z roku na rok 

dało się zaobserwowad coraz większe zainteresowanie prowadzonymi operacjami. Warto 

zauważyd, że w początkowych latach pojawiła się nawet myśl, by przesunąd środki na inne 

działania. Aktualnie chętnych jest znacznie więcej niż dostępnych funduszy (w ostatnim 

naborze złożono 40 wniosków, a limit wynosił 21).  

Rozstrzał tematyczny otwieranych firm jest olbrzymi. Przykładami przedsięwzięd są 

warsztaty samochodowe, obsługa imprez, zakłady kosmetyczne, biuro projektowe, biuro 

turystyczne. Wszystkie firmy istnieją do tej pory, co także należy uznad za wielki sukces. 

Zdaniem Rady i Zarządu działania przedsiębiorcze należy kontynuowad. Jest to związane  

z wielką popularnością naborów. Duże znaczenie ma tutaj atrakcyjna kwota – 80.000, co jest 

sumą znacznie wyższą niż oferowana z urzędów pracy i daje na pewno szersze perspektywy.  

LGD „Dorzecze Wisły” niewątpliwie wpisała się więc w pozytywne zmiany w zakresie 

przedsiębiorczości obserwowane na obszarze swojego działania. Premie na założenie 

działalności gospodarczej i prowadzone szkolenia wpłynęły na wzrost postaw 

przedsiębiorczych w społeczności lokalnej. Poprawę na rynku pracy oraz pojawienie się 



nowych firm odnotowali także mieszkaocy w przeprowadzonych na potrzeby ewaluacji 

ankietach.  

 

6.4. Ocena wpływu zrealizowanej LSR na turystykę i dziedzictwo kulturowe obszaru 

 

Obszar LGD „Dorzecze Wisły” cechuje się wysokimi walorami sprzyjającymi rozwojowi 

turystyki aktywnej, a czyste środowisko, zasoby naturalne i kulturowe uznano za jeden  

z największych potencjałów obszaru. Każda gmina posiada też jakąś atrakcję, która byłaby  

w stanie przyciągnąd ludzi. Daje się więc zaobserwowad potencjał historyczny (kościoły), ale 

także atrakcją jest np. szlak kajakowy. LGD wsparciu turystyki poświęciła działania  

z dofinansowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W każdej gminie powstawały  

w mniejszym czy większym stopniu jakieś obiekty, w tym zewnętrzne siłownie, place zabaw, 

altanki grillowe, świetlice. Rozwojowi turystyki służył też projekt współpracy, w ramach 

którego przeprowadzono oznakowanie i promocję szlaków turystycznych. Generalnie środki 

oferowane przez LGD nie są na tyle duże, by realizowad ambitniejsze projekty, ale te, które 

udało się wykonad zasługują na duże uznanie. Przedstawiciele LGD wyrazili nadzieję, że  

w kolejnym okresie programowania przedsiębiorcy podejmą ryzyko i zdecydują się na 

realizację większych operacji stricte turystycznych. 

Przedsięwzięcia z dziedzictwa kulturowego cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Organizacje pozarządowe chętnie i ambitnie podeszły do składania 

wniosków i realizacji wybranych zadao. W konsekwencji udało się zorganizowad szereg 

interesujących wydarzeo, warsztatów czy szkoleo. Co bardzo istotne, badani mieszkaocy 

potwierdzają, że w gminach obszaru LGD daje się zaobserwowad rozwój w sferze kultury  

i dziedzictwa kulturowego. Przejawem tego są pozytywne opinie dotyczące zwiększania 

liczby wydarzeo kulturalnych czy zwiększenie liczby inicjatyw służących kultywowaniu 

lokalnej tradycji, w których organizowaniu LGD „Dorzecze Wisły” odgrywała dużą rolę. 

 

 

 



6.5. Ocena zrealizowanych operacji pod kątem realizacji potrzeb grup defaworyzowanych 

zdefiniowanych w LSR 

 

Grupa defaworyzowana to grupa osób, na które w najmocniejszy sposób wpływają 

zdiagnozowane problemy obszaru. W związku z tym powinna ona otrzymywad szczególne 

wsparcie w ramach wdrażania LSR. W realizowanej LSR grupę defaworyzowaną stanowią 

osoby do 29 roku życia (w tym studenci i absolwenci). Zarówno definicja grupy 

defaworyzowanej, jak i  udzielone jej wsparcie znajdują uzasadnienie w wynikach 

przeprowadzonej przez LGD diagnozy. Wybór należy uznad za słuszny. Nie wystąpiły 

problemy z zaangażowaniem młodych osób do udziału w projektach i nakłonieniem do 

aplikowania o środki. Realizację dedykowanego konkursu na otwieranie działalności 

gospodarczej zakooczono już w 2017 roku, ale w kolejnych naborach zainteresowanie 

młodych ludzi było spore. To tylko potwierdza potrzebę dalszego wsparcia. Przy planowaniu 

kolejnej strategii niezbędne może się okazad też uwzględnienie osób starszych, zwłaszcza iż 

zjawisko starzenia się społeczeostw w najbliższej przyszłości będzie ujawniad coraz więcej 

swoich negatywnych skutków. Tematem do dyskusji jest na pewno również w tym 

kontekście słaba pozycja kobiet na rynku pracy. 

 

6.6. Innowacyjnośd 

 

Na potrzeby LSR stwierdzono, iż innowacyjnośd to wdrożenie nowego produktu, 

technologii lub usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD.  Spełnienie kryterium 

innowacyjności było weryfikowane przez członków Rady na podstawie wniosku, 

przedstawionej argumentacji wnioskodawcy, własnej wiedzy oraz znajomości obszaru 

objętego LSR. Kryterium to uznane zostało przez członków Rady jako bardzo trudne, głównie 

z uwagi na to, iż problemy wywoływała definicja czy „kreatywnośd” wnioskodawców, którzy 

naciągali pomysły, utrudniając obiektywną ocenę. Mimo tego faktu zdarzały się operacje,  

w którym elementy innowatorskie dało się odnaleźd, jak np. produkcja warzyw 

liofilizowanych, ale zaliczyd trzeba też biuro turystyczne, wypożyczalnie samochodów, 

których wcześniej na obszarze LGD nie było. Kryterium wymaga jednak na pewno 

doprecyzowania w kolejnym okresie programowania. 



 

6.7. Ocena jakości i przydatności wdrożonych projektów współpracy 

 

W momencie prowadzenia badao ewaluacyjnych LGD „Dorzecze Wisły” zrealizowała 

już dwa projekty współpracy: „Kreator przedsiębiorczości” oraz „Tworzenie, oznakowanie  

i promocja szlaków turystycznych”. Pomysł realizacji tych projektów powstał na etapie 

tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w trakcie spotkao związanych z potrzebami 

mieszkaoców. „Kreator przedsiębiorczości" polegał na promowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości, pomocy w tworzeniu nowych działalności gospodarczych  

i wspieraniu funkcjonujących firm, a także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadania realizowane przez LGD „Dorzecze Wisły” polegały  

głównie na świadczeniu wsparcia dla osób planujących założyd własną działalnośd 

gospodarczą oraz wsparcia dla młodych osób pragnących poszerzyd swoje kwalifikacje 

zawodowe. Drugi z projektów „Tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych" 

polegał natomiast na przygotowaniu kompleksowego zagospodarowania turystycznego 

terenu w powiązaniu z istniejącymi szlakami turystycznymi. W konsekwencji realizowane 

zdania służyły inwentaryzacji, uporządkowaniu, oznakowaniu i promocji szlaków 

turystycznych. 

Nie ulega wątpliwości, że projekty współpracy idealne wpisywały się w cele jakie 

zostały określone w LSR. Stanowiły też dobrą formę kooperacji LGD i wpływały na rozwój 

umiejętności współdziałania w realizowaniu istotnych dla społeczności lokalnych celów. 

Wydaje się niezbędne, aby w przyszłości w dalszym ciągu zwracad uwagę na ten aspekt 

działalności LGD, a także starad się dobierad do realizowania projektów solidnych 

i sprawdzonych partnerów.  

 

6.8. Ocena skuteczności i efektywności działalności LGD przy wdrażaniu LSR i animowaniu 

lokalnych partnerów oraz ocena pracy biura 

 

Funkcjonowanie LGD „Dorzecze Wisły” należy ocenid bardzo dobrze. Zatrudnieni 

pracownicy wykazują się dużą znajomością potrzeb lokalnych społeczności i ambitnie 



podchodzą do wykonywania zadao. Prawidłowo realizowane są działania doradcze. 

Informacje o prowadzonych naborach rozpowszechniane są różnymi kanałami, ze 

szczególnym uwzględnieniem najbardziej efektywnego kanału, czyli  w sieci internetowej. 

Duże znaczenie mają także organizowane przez LGD spotkania informacyjno-konsultacyjne. 

Wszystko to pozwala na efektywną i skuteczną realizację LSR. 

 

6.9. Ocena procesu wdrażania 

 

Proces wdrażania należy ocenid bardzo pozytywnie. Świetne postępy w realizacji LSR 

stanowią dowód na to, że procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste dla beneficjentów. Warto podkreślid, że opracowany na rzecz 

wdrażania LSR LGD „Dorzecze Wisły” system kryteriów dla poszczególnych przedsięwzięd był 

obiektywny i jednoznaczny. Kryteria wyboru dobrze odgrywały swoją rolę i przyczyniały się 

do wyboru najlepszych projektów, które były spójne z celami LSR. Przedstawiciele LGD 

dołożyli starao by procedury i kryteria wyboru były możliwie najbardziej przyjazne dla 

beneficjentów i wnioskodawców.  

Przez cały okres wdrażania LSR utrzymywało się duże zainteresowanie naborami. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów LGD. Na pozytywną ocenę 

zasługuje działalnośd biura LGD, co znajduje potwierdzenie między innymi w efektach działao 

podejmowanych w ramach aktywizacji lokalnej społeczności, realizacji planu komunikacji 

oraz wynikach badao ankietowych dotyczących świadczonego doradztwa.  

 

6.10. Wartośd dodana podejścia LEADER w okresie wdrażania LSR (2015-2023) 

 

Działalnośd Lokalnej Grupy Działania wpływa na poprawę komunikacji i poziomu 

współpracy pomiędzy mieszkaocami obszaru. Podkreślid należy fakt, iż we wszystkich 

projektach grantowych jednym z kryteriów jest lokalne partnerstwo. W konsekwencji 

większośd stowarzyszeo ubiegających się o dofinansowanie włączyło do działao inne 



stowarzyszenia i mieszkaoców. Można więc niewątpliwie mówid o wartości dodanej 

podejścia LEADER, jaka jest osiągana dzięki działaniom LGD „Dorzecze Wisły”.  

LGD „Dorzecze Wisły” jest bardzo dobrze rozpoznawalna na obszarze. Grupa 

kojarzona z prowadzonymi działaniami, zwłaszcza przez organizacje pozarządowe. 

Zainteresowanie naborami na uruchomienie działalności gospodarczej również potwierdza, 

iż „Dorzecze Wisły” spełnia nałożone na nie zadania. Realizowane projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LSR i wpływają na jego wzmocnienie. 

Wybierane projekty odpowiadają również na potrzeby społeczności.  

 

 



7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje do dokumentu 

strategicznego na nowy okres programowania. 
 

LGD „Dorzecze Wisły” reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru LGD i tym 

samym tworzyła odpowiednie warunki do jego rozwoju. Operacje przeprowadzane  

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju sprzyjały osiąganiu założonych w niej celów.  

Niemożliwe wprawdzie jest, by za pomocą pojedynczych operacji, w krótkim czasie dokonad 

zmian społecznych na obszarze całego partnerstwa, ale LGD „Dorzecze Wisły” na pewno 

może się pochwalid, że swój wkład w rozwój posiada. Sama realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju nie budzi większych zastrzeżeo, a warte podkreślenia jest, iż w przypadku sporej 

części wskaźników w momencie prowadzenia ewaluacji osiągnięto już stan docelowy. 

Poziom realizacji przedsięwzięd zbliża więc LGD do osiągnięcia zamierzonych w LSR celów.  

Analiza działao LGD daje możliwośd sformułowania następujących rekomendacji: 

1. LGD „Dorzecze Wisły” powinna w dalszym ciągu dużą uwagę przykładad do 

operacji polegających na tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw. Potwierdza 

to przede wszystkim duże zainteresowanie naborami na te przedsięwzięcia, 

ale także fakt, iż efekty realizowanych operacji zasługują na bardzo duże 

uznanie. 

2. Aktywnośd na obszarze LGD wykazują osoby starsze, które pragną się 

integrowad (kluby seniora), ale brakuje im nierzadko środków. W kolejnym 

okresie programowania warto niewątpliwie zwrócid uwagę na ten aspekt, a ze 

względu na zjawisko starzenia się społeczeostwa, należałoby rozważyd 

zaliczenie seniorów do grup defaworyzowanych. 

3. W kolejnym okresie programowania niezbędne wydaje się wsparcie kobiet, 

zwłaszcza że to ich w dalszym ciągu dotyka problem braku pracy, co 

potwierdzają jednoznacznie przytoczone w niniejszym raporcie dane 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

4. Warto uogólnid plan komunikacji, gdyż takie uszczegółowienie jakie ma 

miejsce w LGD „Dorzecze Wisły” jest z jednej strony godne pochwały, ale 



jednocześnie  wymaga poświęcenia zbyt dużej ilości czasu na prowadzone 

działania.  

5. W analizowanym okresie sporo problemu przy ocenie wzbudzało kryterium 

innowacyjności, którego definicja nie była jednoznaczna i rodziła szereg 

wątpliwości. W kolejnym okresie programowania niezbędne będzie 

dopracowanie tego terminu.  

6. W ostatnich latach dało się zaobserwowad zwiększoną aktywnośd społeczną 

mieszkaoców regionu. LGD odegrała w tym aspekcie dużą rolę, między innymi 

poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych. Niewątpliwie warto 

kontynuowad operacje w tym zakresie. Pomocne będą na pewno kolejne 

przedsięwzięcia służące integracji społecznej i wzmacnianiu poczucia jedności 

i tożsamości, wspieraniu lokalnych liderów i działaczy w organizacjach 

pozarządowych czy aktywizacji społeczności lokalnej. 

7. Strona internetowa jest niewątpliwie najlepszym kanałem komunikacji, ale 

Lokalna Grupa Działania powinna w dalszym ciągu korzystad ze wszystkich 

dotychczasowych kanałów informacji. Wszystko po to aby trafiad do różnych 

grup odbiorców. Pracownicy biura LGD powinni na bieżąco informowad 

mieszkaoców odnośnie planowanych konkursów o przyznanie wsparcia, 

szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie, o planowanych 

imprezach i przedsięwzięciach, a także o dobrych praktykach w realizacji 

projektów. 

8. Projekty współpracy stanowią dobrą formę kooperacji LGD  

i wpływają niewątpliwie na rozwój umiejętności współdziałania  

w realizowaniu istotnych celów. Wydaje się niezbędne, aby w przyszłości  

w dalszym ciągu zwracad uwagę na ten aspekt, a także starad się dobierad do 

realizowania projektów solidnych i sprawdzonych partnerów.  
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

 

Ankieta dla mieszkańców terenu  

Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły” 

 

1. Czy słyszał/a Pan/Pani o działającej w tym regionie Lokalnej Grupie Działania  „Dorzecze 

Wisły” (zwanej dalej LGD)? 

1. Tak (proszę przejść do pytania nr 2) 

2. Nie (proszę przejść do pytania nr 3) 

 

2. W jaki sposób dotarły do Pana/i informacje na temat działań podejmowanych przez LGD? 

 (proszę zaznaczyć każdy kanał komunikacji, za pośrednictwem którego dotarły do Pana/i informacje o 

LGD) 

1. Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD  

2. Odwiedzałem/am stronę internetową LGD  

3. Odwiedzałem/am strony internetowe Gminy  

4. Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów 

5. Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny 

6. Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów 

7. Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych 

8. Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD 

9. Odwiedzałem profil LGD na Facebooku 

 

3. Które kanały komunikacji LGD powinna wykorzystywać, żeby w najskuteczniejszy sposób 

dotrzeć do Pana/i z informacjami o swojej działalności? (proszę zaznaczyć każdy kanał 

komunikacji, który pozwoli przekazać Panu/i informacje o działalności LGD) 

1. Prasa lokalna  

2. Strona internetowa LGD  

3. Strony internetowe Gminy  

4. Stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów 

5. Tablice informacyjne, billboardy i plakaty 

6. Newsletter 

7. Wydawane przez LGD ulotki i broszury 

8. Spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD 

9. Facebook 

 

 4. Jakiego rodzaju informacje wg Pana/Pani, LGD powinno przekazywać? (można zaznaczyć 

więcej niż 1 odpowiedź) 

1. Informacje dotyczące planowanych konkursów o przyznanie wsparcia 

2. Informacje dotyczące szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie 

3. Informacje dotyczące dobrych praktyk w realizacji projektów 

4. Informacje dotyczące imprez organizowanych na obszarze LGD 

5. Inne, 

jakie?.......................................................................................................................................... 



 

5. Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany w wymienionych poniżej 

obszarach? 

Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne Tak Nie 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie Tak Nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy Tak Nie 

Powstały nowe firmy Tak Nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji Tak Nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami Tak Nie 

Zwiększył się ruch turystyczny Tak Nie 

Poprawił się stan zabytków Tak Nie 

Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa (np. świetlice, place 

zabaw, boiska) 

Tak Nie 

Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu Tak Nie 

Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych Tak Nie 

Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej Tak Nie 

Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach Tak Nie 

 

 

6. W której gminie Pan/Pani mieszka? (proszę zakreślić) 

1. Łubnice 

2. Oleśnica 

3. Osiek 

4. Połaniec 

5. Rytwiany 

7. Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? (proszę zakreślić)  

1. Podstawowe 

2. Gimnazjalne 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Średnie 

5. Wyższe 

 

8. Które określenia opisują Pana/Pani sytuację zawodową w ciągu ostatnich 6 miesięcy? (można 

zakreślić jedną odpowiedź)    

1. wykonuję odpłatną pracę 

2. prowadzę własną działalność gospodarczą   

3. jestem rolnikiem 

4. uczę się/studiuję 

5. jestem bezrobotny i szukam pracy 

6. nie pracuję i nie szukam pracy 

7. jestem na rencie lub emeryturze 

 

9. Proszę podać swoją płeć: 

1. Kobieta 

2. Mężczyzna 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 



 

Ankieta 

przeprowadzona w ramach  badania efektywności świadczonych usług 

doradczych 

 

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

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

1 2 3 4 5 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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)?  

1 2 3 4 5 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak ocenia Pan/Pani kontakt z doradcą/ami? (proszę wstawić X w odpowiednim polu, gdzie 1 - 

bardzo zły,  5 - bardzo dobry)?  

 1 2 3 4 5 

Kultura 

osobista 

     

Troska o 

odbiorcę 

doradztwa 

     

Zaangażowanie 

w pomoc 

odbiorcy 

doradztwa 

     

 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

5. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena udzielonego doradztwa ? 

(proszę zakreślić w koło odpowiednią cyfrę, gdzie 1 - niedostateczna,  5 - bardzo dobra) 

1 2 3 4 5 

     

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(proszę zakreślić w koło jedną odpowiedź) 

Informacje 

nt. możliwości 

uzyskania 

pomocy 

Przygotowanie 

wniosku 

o przyznanie 

pomocy 

Weryfikacja/poprawki 

do wniosku 

o przyznanie pomocy 

Realizacja 

wniosku  

Rozliczenie 

projektu/przygotowanie, 

weryfikacja wniosku 

o płatność 

     

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

a) Tak, uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje 

b) Uzyskałem/am niektóre potrzebne informacje, ale część pytań pozostała bez odpowiedzi 

c) Nie uzyskałem/am odpowiedzi na moje pytania 

d) Trudno powiedzieć. 

 

Dane beneficjenta 

 Wypełniam ankietę anonimowo 

 Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Imię i nazwisko…………………………………………… 

Instytucja/Firma………………………………. 

tel. ……………………………… e-mail ……………………………………..  

 

………………………………… 

Miejscowość, data 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

  

 

 

 

 


