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Raport kwartalny z zakresu animacji lokalnej  

i projektów współpracy  

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły  

na lata 2016-2023 

 

III kwartał 2020 r. 

 

 

 

Sporządził: 

Dyrektor biura Zarządu Łukasz Orłowski 

Obszar monitoringu: sprawozdania, dane 

własne LGD, raporty, listy obecności, 

realizacja planu komunikacyjnego 
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Projekty współpracy 

1. KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie współpracy zadania. Został złożony 

wniosek o płatność. 

 

2. ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA 

 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły realizuje podpisany w dn. 17 stycznia 

2020 r. projekt współpracy z 4 pozostałymi Lokalnymi Grupami Działania. 

W III kwartale 2020 r. wykonano następujące zadania: 

1. Ubezpieczenie uczestników 3 promocyjnych spływów kajakowych: 134,64 zł 

2. Dowóz i odbiór przyczep kajkowych ze sprzętem kajakowych: 1 000,00 zł. 

3. Transport autobusem uczestników 3 spływów kajakowych: 486,00 zł 

4. Catering uczestników 3 spływów promocyjnych: 3 272,79 zł 

5. Wynagrodzenie ratowników WOPR podczas spływów kajakowych: 2 700,00 zł 

6. Wynagrodzenie ratowników WOPR podczas spływów kajakowych: 900,00 zł 

7. Zakup gadżetów promujących projekt współpracy SWiAT: 27 127,65 zł 

8. Wykonanie i dostawa albumu promującego projekt SWiAT: 49 801,50 zł 

9. Żywa lekcja historii dla uczestników 3 imprez promujących projekt współpracy:  

5 000,00 zł. 

10. Zakup napojów (wody mineralne) dla uczestników spływu kajakowego: 1 000,00 zł. 

Ponadto odbyło się spotkanie dot. realizacji kolejnych zadań zaplanowanych  

w budżecie projektu współpracy. 

 

1.1.5 Kreator przedsiębiorczości 

Wskaźnik produktu - liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy 

międzynarodowej: 1 (aktualny stan wykonania: 1, projekt realizowany w trakcie) 
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Wskaźnik rezultatu - liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, grupa defaworyzowana: 1 (aktualny stan wykonania: 1) 

 

1.2.7 Tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych  

Wskaźnik produktu - liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1  

(aktualny stan wykonania: 0) 

Wskaźnik rezultatu - liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, grupa defaworyzowana, turyści: 1 (aktualny stan wykonania: 0) 

 

Szkolenia pracowników biura  

 

W analizowanym kwartale nie odbyło się żadne szkolenie. 

 

Działania związane z animacją lokalną 

 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły stosuje różne formy do promowania i partycypacji 

przy wdrażaniu LSR: 

 m.in. prasa lokalna "Nowiny z łubnickiej gminy", Gazeta lokalna "Kosynier", 

 portal internetowy 

 portal społecznościowy Facebook, 

 usługę Live Chat’a na stronie www, 

 kampania informacyjna na stronie internetowej, i stronach www gmin zrzeszonych, 

 kampania informacyjna w postaci ogłoszeń w siedzibach partnerów gmin. 

 kampania informacyjna: plakaty o naborach i rozpowszechnianie w obszarze, 

 stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych, konferencjach, 

targach, 

 działania w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników biura, 

 dyżur koordynatorów gminnych w poszczególnych gminach zrzeszonych w LGD, 

 przekazywanie bieżących informacji na temat wsparcia. Poczta tradycyjna oraz  

e-mailowa - informacje wysyłane do lokalnych instytucji, urzędów oraz ośrodków,  
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 współpraca z partnerami w przekazywaniu informacji na temat ofert wsparcia  

 pełne indywidualne doradztwo.  

 

Realizacja planu komunikacyjnego 

 

Lp. Metody komunikacji Osiągany wskaźnik 

Raz w roku 

w latach 

2017–2022 

1. 
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach 

instytucji użyteczności publicznej. 

Liczba instytucji, 

w których 

umieszczono 

ogłoszenie 

0 

2. Artykuły na stronie internetowej LGD. 

Liczba artykułów na 

stronie internetowej  

stowarzyszenia 

21 

3. 
Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin  

z linkiem do www LGD. 

Liczba 

zamieszczonych 

artykułów 

25 

4. 
Artykuły na profilu LGD na portalu 

społecznościowym. 

Liczba osób, które 

zobaczyły artykuł 
50 

5. 
Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze 

LGD. 
Liczba wydarzeń 0 

6. 

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 

beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej 

gminie LGD. 

Liczba osób, która 

wzięła udział  

w spotkaniach 

0 

7. 
Dyżur koordynatora LGD w poszczególnych gminach 

w wyznaczonych terminach. 

Liczba osób 

korzystająca  

z doradztwa podczas 

dyżuru 

30 

8. Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD. 

Ilość 

rozdysponowanych 

ulotek 

0 

9. Informacja i doradztwo w siedzibie LGD. 

Liczba osób 

korzystająca 

z doradztwa 

80 

10. Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną Liczba osób 80 
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Realizacja wskaźników produktu i rezultatu z zakresu animacji lokalnej 

 
 

1.1.1 Dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości – przykłady działań 

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

(aktualny stan wykonania: 11 ) 

Wskaźnik rezultatu – Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych: 100 (aktualny stan wykonania: 154) 

 

 

1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców 

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

Wskaźnik rezultatu – Liczba uczestników wydarzeń: 50     

(aktualny stan wykonania: 50) 

 


