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I. Wstęp. 

W obecnym 2013 roku mijają cztery lata od rozpoczęcia przez Lokalne Grupy Działania 

faktycznego wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Patrząc na historię tzw. podejścia 

Leader w latach 2004 – 2006 trzeba pamiętać, że rozwiązania przyjęte w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zdecydowanie różnią się od tych z poprzedniego 

okresu wdrażania. Po pierwsze, ogromna większość tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD) 

zawiązana została na nowo w postaci Stowarzyszeń, do których mogły przystąpić na pełnych 

prawach (na mocy zapisów ustawy „O Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich”) nie tylko 

osoby fizyczne, ale również osoby prawne ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 

samorządu terytorialnego. Powstało w ten sposób wiele LGD, które nierzadko liczą sobie 50 - 

100 członków. Po drugie, ogromna większość środków zaplanowanych w ramach Lokalnych 

Strategii Rozwoju (LSR) wdrażanych jest poprzez konkursy na realizację operacji: „Odnowa 

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

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Rozwiązanie to w dużym 

stopniu wymusiło konstrukcję LSR oraz nałożyło na LGD konieczność organizowania 

konkursów, a także promowania ich pośród potencjalnych beneficjentów. Po trzecie, status 

Instytucji Wdrażających oś 4 Leader otrzymały Urzędy Marszałkowskie oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które otrzymały duży zakres 

obowiązków związanych z nadzorem nad LGD oraz oceną formalną i podpisywaniem umów 

na operacje „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” (Urzędy Marszałkowskie) oraz 

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

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

i Agencję nowych obowiązków, pokazały braki organizacyjne i merytoryczne na poziomie 

instytucji wdrażających a także  niestabilność przepisów i uwarunkowań prawnych  

przyczyniły się do  powstawania wielu  przeszkód przy efektywnym wdrażaniu działań 

w ramach Osi 4 Leader.  

O uwarunkowaniach tych należy pamiętać przy dokonywaniu badania ewaluacyjnego  

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

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.  

Co to jest Leader? 

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę 

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

rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego 

realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich 

w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.  

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

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

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

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

pracy i promocji obszarów wiejskich.  

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

społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem 

wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.  

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

Obszarów Wiejskich działania Osi  4.  

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się  

z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD opracowuje 

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

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

pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR 

będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.  

 

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

finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

 Odnowa i rozwój wsi 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Małe projekty  
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Charakterystyka LGD i obszaru badania  

Obszar objęty LSR w ramach LGD Partnerstwo Izerskie obejmuje 17 gmin województwa 

dolnośląskiego. Położony jest w południowo – zachodniej części województwa. Wszystkie 

gminy leżą w trójkącie między granicami Polski z Czechami i Niemcami.  

Powierzchnia obszaru wynosi 1 758 km
2
. Teren ten zamieszkuje 129 513 mieszkańców (dane 

GUS 31 XII 2006), z czego 82 291 (64% mieszkańców obszaru) to mieszkańcy wsi. Obszar 

Partnerstwa jest zaliczany do mało zurbanizowanych i o znacznie mniejszym zaludnieniu niż 

Dolny Śląsk, na 1 km
2
 przypada 74 mieszkańców. 

Członkami LGD jest siedemnaście gmin, wśród nich są dwa miasta poniżej 5 tys. 

mieszkańców, osiem gmin miejsko-wiejskich, siedem gmin wiejskich. W całości teren leży 

w województwie dolnośląskim i obejmuje 17 gmin z 5 powiatów: 6 gmin z powiatu 

lubańskiego, 5 gmin z lwóweckiego, 2 gminy z bolesławieckiego, 3 gminy ze zgorzeleckiego 

oraz 1 gminę z jeleniogórskiego. Wykaz gmin z ich podstawowymi cechami zawarty jest 

w  tabeli. Wszystkie Gminy złożyły uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia 

LGD – Partnerstwo Izerskie wraz z Deklaracją Członkowską jako członek zwyczajny - osoba 

prawna. Wskazane zostały też osoby reprezentujące samorządy w Stowarzyszeniu. 

 

Tabela: wykaz gmin wchodzących w skład LGD (Dane wg GUS 2006 r.) 

Gminy Rodzaj gminy  

Powierzchnia i ludność 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Ludność 

Ogółem Miasto Obszar wiejski Na km
2 

Świeradów Zdrój Miasto 21 4 599 4 599 0 219 

Zawidów Miasto 6 4 438 4 438 0 740 

Gryfów Śląski Miejsko-wiejska 67 10 288 7 101 3 187 154 

Leśna Miejsko-wiejska 105 10 792 4 759 6 033 103 

Lwówek Śląski Miejsko-wiejska 239 18 026 9 585 8 441 75 

Lubomierz Miejsko-wiejska 131 5 987 1 835 4 152 46 

Mirsk Miejsko-wiejska 187 9 106 4 159 4 947 49 

Nowogrodziec Miejsko-wiejska 176 14 891 4 104 10 787 85 

Olszyna Miejsko-wiejska 47 6 818 4 751 2 067 145 

Wleń Miejsko-wiejska 86 4 633 1 891 2 742 54 

Lubań Wiejska 142 6 639 0 6 639 50 

Platerówka Wiejska 48 1 745 0 1 745 36 

Siekierczyn Wiejska 50 4 578 0 4 578 92 

Stara Kamienica Wiejska 111 5 171 0 5 171 47 

Sulików Wiejska 95 5 948 0 5 948 63 

Warta Bolesławiecka Wiejska 110 7 891 0 7 891 72 

Zgorzelec Wiejska 137 7 963 0 7 963 58 

SUMA  1 758 129 513 47 222 82 291 74 

Dolny Śląsk  19 947 2 880 078 2 038 109 841 969 144 
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Lokalna Grupa Działania (w skrócie LGD) jest podmiotem, który jest odpowiedzialny za 

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie LSR). Grupa została utworzona jako efekt 

wcześniejszej współpracy trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego 

(ekonomicznego). LGD jest kontynuatorką rozwoju regionu zapoczątkowanego przez 

Fundację Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza (Program LEADER+ w ramach 

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

 

 Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie. 

 Status prawny LGD: stowarzyszenie (powstało na podstawie art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, 

poz.634).  

 Stowarzyszanie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2008 

roku pod numerem KRS 000031347 

 

Tabela: Charakterystyka członków LGD. 

Lp. Członkowie LGD Sektor Pełnomocnicy/ prowadzona działalność Funkcja 

1. Miasto i Gmina Gryfów 

Śląski 
Publiczny 

Dariusz Majchrowski – specjalista 

pozyskiwania funduszy UE 

Członek od 

18.04.2008 

2. Miasto i Gmina Leśna 

Burmistrz  
Publiczny 

Burmistrz Jan Surowiec Członek od 

18.04.2008 

3. 
Gmina Lubań Publiczny 

Wójt Zbigniew Hercuń Członek od 

18.04.2008 

4. 
Miasto i Gmina Lubomierz  Publiczny 

Burmistrz Wiesław Ziółkowski Członek od 

18.04.2008 

5. Miasto i Gmina Lwówek 

Śląski  
Publiczny 

Burmistrz Ludwik Kaziów Wiceprezes LGD od 

18.04.2008 

6. 
Miasto i Gmina Mirsk  Publiczny 

Burmistrz Andrzej Jasiński Członek od 

18.04.2008 

7. Miasto i Gmina 

Nowogrodziec  
Publiczny 

Burmistrz Robert Relich Członek od 

18.04.2008 

8. 
Miasto i Gmina Olszyna  Publiczny 

Leszek Leśko Członek od 

18.04.2008 

9. 
Gmina Platerówka  Publiczny 

Wójt Krzysztof Halicki Członek od 

18.04.2008 

10. 
Gmina Stara Kamienica  Publiczny 

Adam Spolnik – Punkt Informacji 

Turystycznej 

Członek Zarządu od 

18.04.2008 

11. Gmina Siekierczyn 

  
Publiczny 

Wójt Janusz Niekrasz Członek od 

18.04.2008 

12. 
Gmina Sulików  Publiczny 

Wójt Robert Starzyński Członek od 

18.04.2008 

13. 
Miasto Świeradów Zdrój  Publiczny 

Burmistrz Roland Marciniak Członek od 

18.04.2008 

14. 
Gmina Warta Bolesławiecka  Publiczny 

Wójt  Mirosław Haniszewski Członek od 

19.11.2008r. 

15. Miasto i Gmina Wleń  Publiczny Burmistrz Bogdan Mościcki Członek od 
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18.04.2008r. 

16. 
Miasto Zawidów Publiczny 

Burmistrz Robert Łężny Członek od 

30.09.2008r. 

17. 

Gmina Zgorzelec  Publiczny  Kazimierz Słabicki 

Przew. Komisji 

Rewizyjnej LGD od 

18.04.2008r. 

18. Osoba Fizyczna  Społeczny Bożena Mulik Prezes LGD od 

18.04.2008r. 

19. Gospodarstwo 

Agroturystyczne „Gościniec u 

Buckich” 

Społeczny Jerzy Bucki Skarbnik od 

18.04.2008r. 

20 Osoba Fizyczna Społeczny Małgorzata Gut Twardowska Członek od 

18.04.2008r. 

21 Dolnośląska Izba Rolnicza Społeczny Prezes Leszek Grala Członek od 

18.04.2008r. 

22 Przedsiębiorstwo  PHU RED Gospodarczy Rafał Dyjur Członek od 

18.04.2008r. 

23 Fundacja Partnerstwo Izerskie 

Bogactwem Trójgranicza  

Społeczny Bożena Pawłowicz Prezes Członek od 

18.04.2008r. 

24 Przedsiębiorstwo   Gospodarczy Barbara Jankowska Członek od 

18.04.2008r. 

25 Firma „Suszka”Mojesz  Gospodarczy Elżbieta Żurek Członek od 

18.04.2008r. 

26 Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej „Godne 

Społeczeństwo” w 

Świeradowie Zdroju  

Społeczny Sylwia Błaszczyk Członek od 

18.04.2008r. 

27 Osoba fizyczna  Społeczny Alicja Sławińska Członek od 

18.04.2008r. 

28 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Pilchowicach  

Społeczny  Andrzej Czapski Członek od 

18.04.2008r. 

29 Jerzy Fidorów  Gospodarczy Firma Handlowo –Usługowa „PIKOY”, 

członek Zarządu Stowarzyszenia „Wieś 

Aktywna”,w Rakowicach Wielkich  

Członek od 

18.04.2008r. 

30 Osoba fizyczna Wieś 

Gradówek 

Społeczny Tadeusz Deptuła Członek od 

18.04.2008r. 

31 Fundacja Społeczna Łużyce Społeczny  Katarzyna Olech Członek od 

18.04.2008r. 

32 Firma EQUS Zacisze Gospodarczy Zygmunt Mularczyk Członek od 

18.04.2008r. 

33 Sołtys wsi Mojesz  

osoba Fizyczna 

Społeczny Mariola Szczęsna Członek Zarządu 

LGD od 18.04.2008. 

34 Proboszcz Parafii Rzymsko 

Katolickiej pod Wezw. Św 

Mikołaja w Henrykowie 

Gmina Lubań 

Społeczny Ks. Jan Marciniak Członek Zarządu 

LGD od 18.04.2008. 

35 Rada Parafialna Parafii 

Rzymsko Katolickiej Pod. 

Wezw. ŚW. Mikołaja w 

Henrykowie Gmina Lubań 

Społeczny Członek Rady Parafialnej Małgorzata 

Pytel 

Członek od 

18.04.2008r. 

36 Południowo-Zachodnie 

Forum Samorządu 

Terytorialnego 

„POGRANICZE” 

Społeczny Olgierd Poniźnik Członek od 

30.09.2008r. 

37 Stowarzyszenie Szkolny klub 

zapaśniczy Jerzmanki  

Społeczny Joanna Tokarczuk Członek od 

30.09.2008r. 
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38 

 

Klub Jeździecki 11- izerska Społeczny Inga Sobucka Członek od 

19.11.2008r. 

 

39 OTJ Radomice Damian 

Smyka 

Gospodarczy Hodowla koni huculskich, jazda konna Członek od 

19.11.2008r. 

40 Stowarzyszenie na rzecz 

ośrodków „AGRO-INFO” 

Społeczny Agnieszka Nowopolska-Szczyglewska Członek od 

18.04.2008r. 

41 Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych IZERY Sp. Z 

o. o. Lubomierz 

Gospodarczy Wiesław Gierus 19.11.2008r. 

42 Stowarzyszenie Promocji 

Przedsiębiorczości „Izery” 

Społeczny Monika Barabasz Członek od 

19.11.2008r. 

43 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Siekierczynie 

Społeczny Janusz Niekrasz Członek od 

19.11.2008r. 

44 Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Lubaniu 

Publiczny Justyna Antoszewska Członek od 

19.11.2008r. 

45 Gminny Ośrodek Kultury w 

Sulikowie 

Publiczny Grzegorz Żak Członek od 

19.11.2008r. 

46 Stowarzyszenie Srebrna 

Dolina 

Społeczny Władysław Szczęsny Członek od 2010 

47 Stowarzyszenie 

„MALTANOWO” 

Społeczny Wiesława Fiszer Członek od 2010 

48 Stowarzyszenie „Spytków bez 

granic” 

Społeczny Grażyna Legeżyńska Członek od 2010 

49 Stowarzyszenie „Inegracja i 

Przyszłość” sołectw Wykroty 

i Zagajnik 

Społeczny Katarzyna Piątka Członek od  2010 

50 SOLAR-SKY PPHU Henryk 

Madera 

Gospodarczy Henryk Madera, Robert Taraska Członek od 2010 

51 Izerskie Centrum BHP Gospodarczy Zbigniew Puchalski Członek od 2010 

52 Zarządca Nieruchomości 

Krystyna Piotrowicz 

Gospodarczy Krystyna Piotrowicz Członek od 2010 

53 Osoba fizyczna Społeczny Wojciech Pająk Członek od 2010 

54 Fundacja „OPTIMO MODO” Społeczny Paweł Adamski Członek od 2011 

55 Stowarzyszenie Rozwoju 

Henrykowa Lubańskiego 

Społeczny Teresa Trefler Członek od 2011 

56 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci odział w Siekierczynie 

społeczny Jolanta Napadłek Członek od 2012r. 

57 FirmaTransportowo-

Usługowe „Zebo” Bożena 

Zatchiej 

Gospodarczy Zenon Zatchiej Członek od 2012 r. 

Spośród 57 członków LGD 19 reprezentuje sektor publiczny, 27 sektor społeczny, 11 sektor 

gospodarczy.   

 

Metodyka i zakres badania ewaluacyjnego 

Działania ewaluacyjne, w zależności od rodzaju ewaluacji, mogą być prowadzone przed 

(ocena szacunkowa, ewaluacja ex–ante), w trakcie (ocena w połowie realizacji 

projektu/strategii, ewaluacja mid–term/on–going) lub po (ocena pełna, ewaluacja ex – post) 

realizacji projektu/strategii. Na potrzeby niniejszego raportu wykonana została ewaluacja 

mid-term/on-going. Realizowana jest ona zazwyczaj w połowie trwania projektu/realizacji 
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strategii, podlegającej ocenie. Działania ewaluacyjne koncentrują się na ocenie 

dotychczasowych efektów projektu/strategii, jakości zarządzania finansami oraz sposobów 

i  metod wdrażania strategii i sposobów jej monitorowania. Największą zaletą ewaluacji mid-

term jest wczesna diagnoza dysfunkcji obszarów problemowych oraz możliwość szybkiego 

reagowania, dokonywania poprawek i przeredagowania strategii, jeśli okaże się to konieczne.  

      

Badanie ewaluacyjne wykonane zostało w trzech etapach: 

 

a) Badanie stopnia realizacji LSR 

 

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

ocena prawidłowości realizacji LSR 

 

Metody badań: 

 Analiza danych, będących w posiadaniu LSR – protokołu posiedzeń Rady, listy 

rankingowe, informacje o podpisanych umowach i zrealizowanych projektach, ankiety 

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

 Ankieta audytoryjna przeprowadzona pośród członków stowarzyszenia (podczas 

Walnego, odbywającego się w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego), 

pracowników biura oraz członków organów – zarządu i Rady – analiza adekwatności 

przyjętych celów, przedsięwzięć i wskaźników do uwarunkowań lokalnych oraz ocena 

procedury wyboru operacji (metoda ilościowa – ankieta audytoryjna).  

Efekty: 

 Określenie stopnia osiągnięcia założonych dla celów oraz przedsięwzięć wskaźników; 

 Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji dla lokalnych 

uwarunkowań oraz doświadczeń płynących z wdrażania LSR; 

 Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji a stopniem 

realizacji wskaźników; 

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

przez Radę, procedura odwoławcza); 

 Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie 

również najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian.  
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b) Badanie funkcjonowania LGD (Partnerstwa) 

 

Cel: Ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za 

wdrażania LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako Partnerstwa opierającego 

się o metodę Leader.  

 

Metody badań: 

 Analiza danych, będących w posiadaniu LSR – ocena efektywności komunikacji 

pomiędzy organami i wewnątrz Partnerstwa, ocena przejrzystości i adekwatności 

przyjętych procedur, w tym procedur stosowanych przez Radę do oceny operacji. 

(metoda ilościowa  – desk reaserch); 

 Wywiad grupowy z członkami Rady LGD. Celem wywiadu była ocena procedur 

wyboru operacji, lokalnych kryteriów wyboru operacji, ocena pracy Rady, etc. 

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

 Wywiad grupowy z członkami Zarządu LGD i pracownikami biura, liczymy, że  

w  badaniu udział wezmą również pracownicy biura odpowiedzialni za współpracę 

z  Radą. Celem wywiadu będzie ocena procedur wyboru operacji, lokalnych kryteriów 

wyboru operacji, ocena pracy Rady, etc. (metoda jakościowa -  wywiady focusowe, 

tzw. zogniskowane wywiady grupowe). 

Efekty: 

 Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD; 

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

 Określenie stopnia integracji i rozwoju Partnerstwa; 

 Określenie barier rozwoju Partnerstwa i sposobów ich przezwyciężenia; 

 Analiza problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSR;  

 Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie 

najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również 

wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, które pojawią się w 

następnym okresie programowania.  
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c) Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny   

 

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

wiejskich.  

 

Metody badań: 

 Analiza danych, będących w posiadaniu LSR – ilość osób korzystających ze wsparcia 

szkoleniowo – doradczego i jego efekty, materiały informacyjne i promocyjne 

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

 Wywiad grupowy z przedstawicielami Rady i Zarządu LGD. Celem wywiadu będzie 

ocena efektów wdrażania LSR w okresie 2007 – 2013, ocena funkcjonowania 

Partnerstwa, ocena priorytetowych kierunków rozwoju w kontekście planowania 

działań na lata 2014 – 2020, etc. (metoda jakościowa -  wywiady focusowe, tzw. 

zogniskowane wywiady grupowe). 

 Wywiad grupowy z członkami LGD, którzy równocześnie są beneficjentami pomocy 

w ramach wdrażania LSR. Celem wywiadu będzie ocena efektów, sposobów 

i  procedur wdrażania LSR w okresie 2007 – 2013, ocena funkcjonowania 

Partnerstwa, ocena priorytetowych kierunków rozwoju w kontekście planowania 

działań na lata 2014 – 2020, etc. 

 Badania ankietowe pośród mieszkańców obszaru. Ankieta przeprowadzona zostanie 

we współpracy z biurem LGD, podczas spotkań i wydarzeń organizowanych przez 

LGD, udostępniona zostanie również w siedzibach członków i partnerów. Celem 

ankiety będzie ocena rozpoznawalności LGD i efektów jej działań oraz ocena 

priorytetowych kierunków rozwoju w kontekście planowania działań na lata 2014 - 

2020  (metoda ilościowa – ankiety).  

 Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z 2 przedstawicielami Zarządu, 

2  przedstawicielami Rady oraz z 6 przedstawicielami samorządu, biznesu 

i  organizacji pozarządowych będących członkami LGD. Celem wywiadów będzie 

ocena rozpoznawalności LGD i efektów jej działań, ocena funkcjonowania 

Partnerstwa oraz ocena priorytetowych kierunków rozwoju w kontekście planowania 

działań na lata 2014 - 2020 (metoda jakościowa – indywidualny wywiad pogłębiony).  
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Efekty: 

 Określenie w jakim zakresie środki wydatkowane przez LGD oraz w ramach 

wdrażania LSR wpłynęły na rozwój obszaru; 

 Określenie stopnia rozpoznawalności LGD przez mieszkańców regionu i ich ocena 

wpływu LGD na rozwój lokalny; 

 Określenie przez najważniejszych liderów lokalnych wpływu LGD na rozwój regionu; 

 Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie 

najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również 

wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, które pojawią się 

w  następnym okresie programowania.  

 

Do badania ewaluacyjnego wykorzystane zostały dane, materiały, dokumenty i opracowania 

własne będące w posiadaniu LGD na dzień 31 grudnia 2012r.  

 

Za współpracę i bezcenną pomoc w realizacji badań chcielibyśmy podziękować członkom 

Zarządu oraz Rady, pracownikom biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania -

Partnerstwo Izerskie”. 

 

 

 

Paweł Antoniewicz 

Piotr Antoniewicz 

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

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

Pierwszym elementem monitoringu stopnia realizacji LSR jest zestawienie liczby i budżetów 

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

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

etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR wniosek weryfikowany jest od strony 

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

również weryfikacji wniosków o płatność.   

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące? 

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

danego typu; 

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

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

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

lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

 IV kolumna – informacja o liczbie wniosków realizowanych po etapie oceny 

w Urzędzie Marszałkowskim („Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”) oraz 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) („Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”); 

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

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

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

w limicie; 

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

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

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

a kwotą wniosków wybranych do realizacji przez Radę; 

 XI kolumna – informacja o różnicy pomiędzy kwotą wniosków wybranych do 

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

naboru 
Rok 

Liczba 

wniosków 

wybranych 

przez Radę  

Liczba wniosków 

realizowanych po 

weryfikacji przez 

UMWD oraz 

ARiMR   

kwota naboru  kwota wybranych kwota umowy  
kwota 

wypłacona 

różnica nabór a 

wybrane  

różnica wybrane a 

umowy 

Małe Projekty 

I 2010 10 8 260 000,00 218 324,44 130 917,15 130 917,15 41 675,56 87 407,29 

II 2010 14 7 250 000,00 249 999,62 113 296,04 106 008,94 0,38 136 703,58 

III 2011 39 25 766 340,00 807 402,29 480 149,26 377 593,09 -41 062,29 327 253,03 

IV 2011 30 24 800 000,00 586 668,28 475 910,76 242 703,16 213 331,72 110 757,52 

V 2012 38 34 754 403,00 714 493,15 563 036,89 316 868,03 39 909,85 151 456,26 

VI 2012 40 30 754 403,00 777 677,27 589 819,62 48 614,45 -23 274,27 187 857,65 

SUMA   171 128 3 585 146,00 3 354 565,05 2 353 129,72 1 222 704,82 230 580,95 1 001 435,33 

Odnowa i rozwój wsi  

I 2009 6 5 3 000 000,00 2 999 028,00 2 299 830,00 2 299 830,00 972,00 699 198,00 

II 2010 11 9 5 609 234,00 5 500 000,00 3 214 887,34 3 078 321,34 109 234,00 2 285 112,66 

III 2011 4 4 1 280 632,00 582 726,00 566 017,00 358 900,00 697 906,00 16 709,00 

IV 2011 1 1 697 906,00 500 000,00 495 295,00 0,00 197 906,00 4 705,00 

V 2012 14 12 1 813 060,41 1 477 279,00 1 333 509,00 284 098,00 335 781,41 143 770,00 

SUMA   36 31 12 400 832,41 11 059 033,00 7 909 538,34 6 021 149,34 1 341 799,41 3 149 494,66 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

I 2010 3 1 300 000,00 280 790,00 82 560,00 82 560,00 19 210,00 198 230,00 

II 2010 8 1 1 221 561,00 1 200 131,50 197 089,50 197 089,50 21 429,50 1 003 042,00 
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III 2011 1 0 219 659,50 216 126,50 0,00 0,00 3 533,00 216 126,50 

IV 2012 4 1 706 575,00 706 500,00 64 050,00 0,00 75,00 642 450,00 

SUMA   16 3 2 447 795,50 2 403 548,00 343 699,50 279 649,50 44 247,50 2 059 848,50 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

I 2010 5 2 300 000,00 267 745,00 178 704,00 100 000,00 32 255,00 89 041,00 

II 2010 2 0 232 255,00 146 905,00 0,00 0,00 85 350,00 146 905,00 

III 2011 4 2 421 501,50 343 228,50 143 228,50 100 000,00 78 273,00 200 000,00 

IV 2012 2 1 250 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 

V 2012 6 2 550 000,00 548 915,00 190 000,00 190 000,00 1 085,00 358 915,00 

SUMA   19 7 1 753 756,50 1 506 793,50 611 932,50 490 000,00 246 963,00 894 861,00 
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Wnioski: 

Terminy weryfikacji wniosków:  

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

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

członkami LGD oraz beneficjentami można zwrócić uwagę na uwarunkowanie związane 

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

Pierwszy nabór na operację „Odnowa i rozwój wsi ”LGD „Partnerstwo Izerskie” 

rozstrzygnęło już w 2009 roku. Na pięć z sześciu wybranych wtedy projektów, które 

pozytywnie przeszły etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim, podpisane zostały 

umowy na realizację. Wszystkie operacje są już ostatecznie rozliczone.  

W 2010 roku ogłoszone były konkursy na wszystkie typy operacji. Poza „Odnową i rozwojem 

wsi” na pozostałe typy operacji ogłoszone zostały 2 konkursy. Wszystkie wnioski, które 

przeszły pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR zostały już 

zrealizowane i rozliczone. W 2011 roku udało się zorganizować po dwa nabory na operację 

„Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi” oraz po jednym naborze w ramach operacji 

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

mikroprzedsiębiorstw”. Wszystkie projekty pozytywnie ocenione przez Radę przeszły już 

etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR. Spora ich część została już 

zakończona oraz rozliczona.   

Doświadczenia lat 2009 - 2011 pokazują, że szczególnie w ramach operacji „Małe projekty” 

oraz „Odnowa i rozwój wsi” procedura oceny wniosków, podpisania umów i ich realizacji 

przebiegała dość sprawnie.  

W ramach naborów organizowanych w 2012 ogłoszono konkursy na wszystkie typy operacji, 

w tym po dwa nabory na „Małe projekty”. W ramach niniejszego raportu nie uwzględniono 

danych z naborów na „Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi”, które zamknięte zostały 

w dniu 18 grudnia, ponieważ Rada dokonała oceny złożonych wniosków już w 2013 roku.   

Warto przyjrzeć się również kwestii danych procentowych, dotyczących projektów 

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

przez Radę Programową. Dla LGD „Partnerstwo Izerskie” wygląda to następująco: 
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Typ działania  Procentowy udział projektów realizowanych w stosunku 

do projektów wybranych przez Radę 

„Małe projekty” 75% 

„Odnowa i rozwój wsi” 86% 

„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiebiorstw” 

19% 

„Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” 

37% 

  

Należy podkreślić, że po 3 wnioski wybrane przez Radę w ramach operacji „Tworzenie 

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

podlegają jeszcze ostatecznej weryfikacji w ARiMR. Pomimo tego procentowy stosunek 

projektów wybranych przez Radę do projektów realizowanych po weryfikacji w ARiMR jest 

niepokojący. Z jednej strony, świadczy to o charakterystycznej dla większości wniosków, 

w  ramach tych operacji składanych przez beneficjentów do dolnośląskich LGD, 

szczegółowej weryfikacji wniosków przez ARiMR. Z drugiej jednak, świadczyć może 

o  trudnościach członków Rady z prawidłową oceną wniosków. Jak ocenił to jeden 

z  respondentów podczas wywiadu indywidualnego „wnioski w ramach tych operacji mają „za 

mało opisu”, aby móc je dobrze ocenić”. Ocena ta nie zmienia jednak faktu, że średnie procentowe dla 

tych operacji w innych dolnośląskich LGD bywają co najmniej dwa razy wyższe. W przypadku 

operacji „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” średnie procentowe są zadowalające, a dla 

„Małych projektów”, na tle innych LGD, należy uznać je za bardzo dobre.       

Rekomendacje: 

 Lobbowanie za przyśpieszeniem procedury weryfikacji wniosków i podpisywania 

umów przez UMWD oraz szczególnie ARiMR (dla operacji nowych oraz tych już 

przekazanych do oceny); 

 Lobbowanie za systematycznym i terminowym (optymalnie raz na miesiąc) 

przekazywaniem w 2013 roku przez UMWD oraz ARiMR informacji na temat stanu 
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weryfikacji wniosków, podpisanych umów i rozliczonych wniosków o płatność. Jest 

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

 Systematyczne i kompletne zbieranie przez pracowników biura LGD danych od 

beneficjentów, niezbędnych do prowadzenia prawidłowego monitoringu. 

2. Wielkość alokacji w ramach naborów. 

Aby dobrze zanalizować zmiany całościowej alokacji, należy przyjrzeć się zmianom 

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

W  pierwotnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju alokacja pomiędzy działaniami wyglądała 

następująco: 

Działania w Komponencie 4.1/ 413 

Kwota w 

budżecie w 

PLN 

% 

Średnia 

wartość 

dotacji w 

PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
1 502 351,00 10 100 000,00  15 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 502 351,00 10 300 000,00 5 

Odnowa i rozwój wsi 8 500 000,00 56,58 500 000,00 17 

Małe projekty 3 518 806,00 23,42 24 777,00 138 

Razem  15 023 508,00 100 __ 175 

 

Powyższy podział środków jednoznacznie wskazuje, że przy planowaniu środków 

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

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

te działania zaplanowano prawie 57% budżetu LSR, co bliższe jest dolnemu limitowi, który 

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

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

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

niewiele ponad wymagane 10% na operację „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
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oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz od 15% do 25% na operację w ramach „Małych 

projektów”. Dla tych operacji w budżecie LGD „Partnerstwo Izerskie” przyjęto wysoki limit ponad 

23% całości alokacji na wdrażanie LSR. Dane te w sposób pozytywny skorelowane są z wysokim 

procentem udziału „Małych projektów”, realizowanych przez beneficjentów w stosunku do 

projektów wybranych przez Radę. W kolejnych latach budżet ten podlegał jedynie 

kosmetycznej aktualizacji. Na mocy kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia 

zaktualizowano podział na minimalną ilość zrealizowanych operacji oraz zmieniono średnią 

wartość dofinansowania w ramach wszystkich typów operacji: 

Działania w Komponencie 4.1/ 413 

Kwota w 

budżecie w 

PLN 

% 

Średnia 

wartość 

dotacji w 

PLN 

Liczba 

operacji 

Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 
1 502 351,00 10 93 897,00  16 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 502 351,00 10 125 196,00 12 

Odnowa i rozwój wsi 8 500 000,00 56,58 405 000,00 21 

Małe projekty 3 518 806,00 23,42 24 956,00 141 

Razem  15 023 508,00 100 __ 190 

     

Wnioski: 

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

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

i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczonych jest około 10% całego budżetu na 

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

i  rozwój wsi” prawie 60% budżetu.  

 Warto jednak podkreślić, szczególnie przy najwyższym budżecie na wdrażanie LSR, 

jakim dysponuje LGD „Partnerstwo Izerskie”, wysoki procent alokacji przeznaczony 

na operację „Małe projekty”. 
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 Biorąc pod uwagę praktyczne uwarunkowania wdrażania osi 4 Leader wydaje się to 

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

aktywności, kapitału społecznego i drobnej przedsiębiorczości, a mówiąc ogólnie - 

zakresu działań finansowanego w ramach „Małych projektów”. Niestety 

skomplikowana procedura składania i oceny wniosków, przyznawanie pomocy na 

podstawie refundacji kosztów, konieczność posiadania wkładu własnego 

spowodowały, że „Małe projekty” są mniej dostępne dla potencjalnych beneficjentów 

niż planowano. Stąd często struktura budżetów na wdrażanie LSR wygląda 

następująco: „Małe projekty” 15 – 25% budżetu, „Odnowa i rozwój wsi” 55 – 60% 

budżetu i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie 

i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” po 10% budżetu. 

Rekomendacje: 

 Po ostatecznej weryfikacji ostatnich naborów w Urzędzie Marszałkowskim oraz 

ARiMR należy prawidłowo zaplanować kwoty ostatnich naborów w 2013 roku.  

3. Analiza stopnia realizacji budżetu na poszczególne działania. 

Analizując nabory na operacje „Małe projekty” można zauważyć, że tylko w ramach IV 

naboru kwota złożonych wniosków była dużo mniejsza od kwoty naboru, w pozostałych 

konkursach te rozbieżności były już zdecydowanie mniejsze. Większa kwota środków 

wybranych niż środków zaplanowanych w ramach III i VI naboru wynika z uwzględnienia 

również wniosków z listy rezerwowej, które po zwolnieniu środków przeszły do etapu 

weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. Problem stanowi uwarunkowanie związane z dużo 

mniejszą kwotą środków zakontraktowanych w ramach umów w stosunku do kwot 

planowanych naborów. Wynika to z faktu, że na 171 wniosków wybranych przez Radę 128 

przeszło pozytywną weryfikację w Urzędzie. Warto podkreślić, że na tle pozostałych LGD 

i  tak jest to bardzo dobry wynik.  

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

spostrzeżeń. Po pierwsze, w ramach pięciu naborów wybranych zostało aż 36 wniosków, co 

jest wynikiem dużej ilości gmin wchodzących w skład LGD oraz dużego budżetu na te 

operacje. Po drugie, aż 31 z tych 36 wniosków przeszło pozytywnie weryfikację w Urzędzie 

Marszałkowskim. Po trzecie, zauważyć można sporą różnicę pomiędzy kwotami 
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wnioskowanymi a kwotami z umowy, jest to wynikiem prowadzonej przez samorządy 

procedury przetargowej, w ramach której pojawiają się oszczędności.    

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

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

tych działań widać dużo mniejszą ilość składanych wniosków. Jednak jeszcze raz 

podkreślamy niepokojący stosunek ilości wniosków realizowanych w stosunku do wniosków 

pozytywnie ocenionych przez Radę – dla operacji „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, na 16 pozytywnie ocenionych przez Radę wniosków, jedynie 3 są 

realizowane, a dla operacji  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na 19 

pozytywnie ocenionych przez Radę wniosków, realizowanych jest 7. W ramach tych dwóch 

typów operacji widać również spore zróżnicowanie budżetów składanych wniosków.      

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

są  weryfikowane formalnie przez odpowiedni urząd (często w czasie przekraczającym 

te  zapisane w rozporządzeniach) powoduje, że LGD ciężko jest prawidłowo zarządzać 

wdrażaniem i monitorowaniem LSR. Bez wiedzy o ostatecznej wielkości zakontraktowanych 

wniosków nie można zweryfikować wielkości budżetu na wdrażanie konkretnych operacji, 

wielkości środków i ilości operacji w ramach konkretnych przedsięwzięć oraz weryfikacji 

zgodności wskaźników, realizowanych operacji do wskaźników założonych w LSR.  

Przypomnijmy, że obecnie w LSR zaplanowane są następujące limity: 

 „Małe projekty” – 3 518 805,00 zł 

 „Odnowa i rozwój wsi” – 8 500 000,00 zł  

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 1 502 351,00 zł 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1 502 351,00 zł 

Zestawmy te limity z danymi dotyczącymi podpisanych dotychczas umów:  

 „Małe projekty” – kwota zawartych umów stanowi 66,87% kwoty alokacji 

w  ramach limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota zawartych umów stanowi 93,05%  kwoty alokacji 

w ramach limitu. 
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  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota zawartych umów stanowi 

22,88% kwoty alokacji w ramach limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota zawartych umów 

stanowi 40,73% kwoty alokacji w ramach limitu. 

W tym przypadku statystyka wygląda dobrze jedynie dla operacji „Odnowa i rozwój wsi”. 

Dla operacji „Małe projekty” można ją uznać za zadowalającą. Dla operacji „Różnicowanie 

w  kierunku działalności nierolniczej” oraz szczególnie „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” realne jest zagrożenie niewykorzystania przysługującego limitu. 

Patrząc również na ilość wniosków składanych w poszczególnych naborach na te operacje 

trudno oczekiwać zdecydowanego ich wzrostu w 2013 roku. Nadzieję należy upatrywać 

w  tym, że więcej niż dotychczas z wniosków ocenionych przez Radę przejdzie pozytywnie 

weryfikację w ARiMR. Należałoby podjąć działania szkoleniowe i doradcze zwiększające 

szanse potencjalnych beneficjentów na przygotowanie wniosku, który będzie miał większą 

szansę na otrzymanie dofinansowania. Traktując zbiorczo dane dla czterech operacji można 

wyciągnąć wniosek, że struktura budżetu zaplanowana podczas tworzenia LSR była 

prawidłowa oraz realna do osiągnięcia oraz nie wymagała zmiany w trakcie wdrażania LSR. 

Zbiorcze porównanie kwoty zawartych do tej pory umów (11 218 300,06 zł) w stosunku 

do kwoty zaplanowanej na wdrażanie LSR (15 023 508,00 zł) pokazuje, że 

zakontraktowanych jest już 74,67% zaplanowanego budżetu.   

Porównajmy teraz kwoty limitów zapisanych w LSR do wielkości rozliczonych do tej pory 

środków: 

  „Małe projekty” – kwota rozliczonych środków stanowi 34,75% kwoty limitu. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota rozliczonych środków stanowi 70,84% kwoty 

limitu. 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota zawartych umów stanowi 

18,61% kwoty alokacji w ramach limitu. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota zawartych umów 

stanowi 32,62% kwoty alokacji w ramach limitu. 



S t r o n a  | 24 

 

 

 

Praktycznie poza działaniem „Odnowa i rozwój wsi” sytuacja jest niepokojąca, a kwota 

wypłaconych środków stanowi mniej niż 40% kwoty limitu danej operacji.     

Na koniec porównajmy kwoty podpisanych umów do wielkości rozliczonych do tej pory 

środków: 

 „Małe projekty” – kwota rozliczonych środków stanowi 51,96% kwoty umów. 

 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota rozliczonych środków stanowi 76,13% kwoty 

umów. 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kwota rozliczonych środków stanowi 

81,36% kwoty umów. 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - kwota rozliczonych środków 

stanowi 80,07% kwoty umów. 

To porównanie wypada zdecydowanie korzystniej i w każdym z czterech działań sytuacja jest 

dobra. Może to świadczyć o szybkim i prawidłowym realizowaniu projektów, które przeszły 

pozytywnie weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR.   

Rekomendacje: 

 Lobbowanie przez LGD przyśpieszenia procesu weryfikacji wniosków i podpisywania 

umów przez UMWD oraz szczególnie ARiMR (dla operacji nowych oraz tych już 

przekazanych do oceny); 

 Lobbowanie za systematycznym i terminowym (optymalnie raz na miesiąc) 

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

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

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

 Prowadzenie przez LGD stałego monitoringu zainteresowania poszczególnymi typami 

operacji przez potencjalnych beneficjentów (szczególnie „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”);  
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 Prowadzenie przez LGD stałego doradztwa dla zainteresowanych poszczególnymi 

typami operacji beneficjentów (szczególnie „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”); 

4. Analiza stopnia realizacji celów i przedsięwzięć LSR. 

Analizując stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obok stopnia wykorzystania budżetu 

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

w  ramach poszczególnych celów oraz przedsięwzięć.  

Przypomnijmy, że w założeniach struktura LSR opierać miała się na celach ogólnych, celach 

szczegółowych oraz tzw. przedsięwzięciach, które wpisują się w zakres jednego lub kilku 

celów szczegółowych w ramach jednego celu ogólnego. Cele szczegółowe oraz 

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

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

W ramach przygotowania wniosków na realizację operacji beneficjenci zobowiązani są do 

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

Zgodność ta jest jednym z elementów oceny dokonywanej przez Radę.  

LGD „Partnerstwo Izerskie”, w przeciwieństwie do większości LGD na Dolnym Śląsku, na 

etapie tworzenia założeń LSR nie przygotowywało tabeli pomocniczej do budżetu, która 

pokazywałaby w jaki sposób środki założone w budżecie na poszczególne operacje 

podzielone zostaną pomiędzy przedsięwzięcia. Tabela ta pojawiła się w LSR 

zaktualizowanym w 2011 roku.   

Przyjęty w LSR schemat celów i przedsięwzięć wygląda następująco: 
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WIZJA 

C. o. 1. Zróżnicowanie 

dochodów mieszkańców 

poprzez wykorzystanie 

położenia i swoistych cech 

regionu 

C. s. 1.1. Rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej 

regionu 

P.1.Przedsiębiorczość i 

praca Izery wzbogaca 

 

 

C.o.2. Tworzenie warunków 

do organizowania się, 

samorealizacji i rozwijania 

pasji, zainteresowań 

mieszkańców regionu 

 

C. o. 3. Poprawa 

funkcjonowania regionu z 

zachowaniem i 

udostępnieniem jego swoistych 

wyróżniających cech 

 

C. s. 1.2 Wspieranie inicjatyw 

związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości, usług, 

rzemiosła i produktów 

Partnerstwa Izerskiego 

C. s. 1.3. Większa 

samodzielność i efektywność 

ekonomiczna rodzin rolniczych 

C. s. 2.1 Wzrost aktywności, 

wiedzy i umiejętności 

mieszkańców i organizacji 

C. s. 2.2. Rozwój infrastruktury 

społecznej służącej aktywności 

lokalnej 

P.2. Aktywizacja i 

integracja społeczności 

lokalnych  w Izerach 

C. s. 3.1. Ochrona swoistej dla 

regionu architektury, zabudowy, 

obiektów o znaczeniu 

historycznym i kulturowym 

C. s. 3.2. Aktywna ochrona 

przyrody i krajobrazu izerskiego 

P.3.Izerskie Krajobrazy 

C. s. 2.3. Wspieranie działań 

integrujących sektor publiczny 

ze społeczeństwem i 

przedsiębiorcami 

 

C. s. 3.3 Promocja regionu i jego 

walorów 
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Na potrzeby niniejszego raportu stworzyliśmy tabelki pomocnicze do budżetu prezentujące podział środków na zaplanowane w LSR 

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

biura LGD „Partnerstwo Izerskie”.  

Tabele te prezentują: podział środków i operacji zgodnie z założeniami zaktualizowanej w 2011 roku LSR (Tabela 1) podział środków i operacji, 

na które podpisane zostały umowy (Tabela 2) oraz środków i operacji, które zostały już rozliczone (Tabela 3).  
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Tabela 1: Zestawienie celów i przedsięwzięć - założenia LSR  

Cele ogólne Przedsięwzięcia  Operacje Różnicowanie  Mikroprzedsiębiorczość  
Odnowa i rozwój 

wsi  
Małe projekty  Suma 

1. Zróżnicowanie 
dochodów mieszkańców 
poprzez wykorzystanie 

położenia i swoistych cech 
regionu 

1.Przedsiębiorczość i 
praca Izery 
wzbogaca 

Liczba operacji 16 12 0 10 38 

Wartość 
operacji 

1 502 351,00 1 502 351,00 0,00 249 560,00 3 254 262,00 

2. Tworzenie warunków 
do organizowania się, 

samorealizacji i rozwijania 
pasji, zainteresowań 

mieszkańców regionu. 

2. Aktywizacja i 
integracja 

społeczności 
lokalnych w Izerach 

Liczba operacji 0 0 21 113 134 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 8 500 000,00 2 820 038,00 11 320 038,00 

3. Poprawa 
funkcjonowania regionu z 

zachowaniem i 
udostępnieniem jego 

swoistych wyróżniających 
cech 

3.Izerskie Krajobrazy 

Liczba operacji 0 0 0 18 18 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 0,00 449 208,00 449 208,00 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 1 502 351,00 zł 1 502 351,00 zł 8 500 000,00 zł 3 518 806,00 zł 15 023 508,00 zł 

 

 

 



S t r o n a  | 29 

 

 

 

Tabela 2: Zestawienie celów i przedsięwzięć - podpisane umowy  

Cele ogólne Przedsięwzięcia  Operacje Różnicowanie  Mikroprzedsiębiorczość  
Odnowa i 
rozwój wsi  

Małe projekty  Suma 

1. Zróżnicowanie 
dochodów mieszkańców 
poprzez wykorzystanie 

położenia i swoistych cech 
regionu 

1.Przedsiębiorczość i 
praca Izery 
wzbogaca 

Liczba operacji 7 3 0 30 40 

Wartość 
operacji 

611 932,50 343 699,50 0,00 510 281,01 1 465 913,01 

2. Tworzenie warunków 
do organizowania się, 

samorealizacji i rozwijania 
pasji, zainteresowań 

mieszkańców regionu. 

2. Aktywizacja i 
integracja 

społeczności 
lokalnych w Izerach 

Liczba operacji 0 0 29 58 87 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 7 789 538,34 1 040 965,91 8 830 504,25 

3. Poprawa 
funkcjonowania regionu z 

zachowaniem i 
udostępnieniem jego 

swoistych wyróżniających 
cech 

3.Izerskie Krajobrazy 

Liczba operacji 0 0 3 40 43 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 120 000,00 801 882,80 921 882,80 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 611 932,50 zł 343 699,50 zł 7 909 538,34 zł 2 353 129,72 zł 11 218 300,06 zł 
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Tabela 3: Zestawienie celów i przedsięwzięć -zrealizowane płatności  

Cele ogólne Przedsięwzięcia  Operacje Różnicowanie  Mikroprzedsiębiorczość  
Odnowa i rozwój 

wsi  
Małe projekty  Suma 

1. Zróżnicowanie 
dochodów mieszkańców 
poprzez wykorzystanie 

położenia i swoistych cech 
regionu 

1.Przedsiębiorczość i 
praca Izery 
wzbogaca 

Liczba operacji 5 2 0 10 17 

Wartość 
operacji 

490 000,00 279 649,50 0,00 129 224,59 898 874,09 

2. Tworzenie warunków 
do organizowania się, 

samorealizacji i rozwijania 
pasji, zainteresowań 

mieszkańców regionu. 

2. Aktywizacja i 
integracja 

społeczności 
lokalnych w Izerach 

Liczba operacji 0 0 17 41 58 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 5 976 149,34 704 112,41 6 680 261,75 

3. Poprawa 
funkcjonowania regionu z 

zachowaniem i 
udostępnieniem jego 

swoistych wyróżniających 
cech 

3.Izerskie Krajobrazy 

Liczba operacji 0 0 1 20 21 

Wartość 
operacji 

0,00 0,00 45 000,00 389 367,82 434 367,82 

Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 490 000,00 zł 279 649,50 zł 6 021 149,34 zł 1 222 704,82 zł 8 013 503,66 zł 
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Wnioski: 

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

kierunki rozwoju regionu, najistotniejsze są dane dotyczące preferowania przez beneficjentów 

poszczególnych przedsięwzięć. Dane te w sposób najpełniejszy wynikają z tabeli dotyczącej 

zestawienia podpisanych i rozliczonych umów.  

Na tym etapie wdrażania LSR widać, że istnieją różnice pomiędzy planem a faktyczną 

realizacją przedsięwzięć. Budżet Przedsięwzięcia 1 „Przedsiębiorczość i praca Izery 

wzbogaca” stanowić miał 21,66% całości alokacji na wdrażanie LSR. Budżet Przedsięwzięcia 

2 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w Izerach” stanowić miał 75,35% całości 

alokacji na wdrażanie LSR. Natomiast budżet Przedsięwzięcia 3 „Izerskie Krajobrazy” 

stanowić miał jedynie 2,99% alokacji. Widać więc, że już w założeniach zdecydowanie 

większe wsparcie przewidziane było na działania związane z budową, modernizacją 

i  remontem świetlic wiejskich, obiektów kulturalnych czy bazy sportowo – rekreacyjnej oraz 

organizacją imprez kulturalnych i sportowych (Przedsięwzięcie 2). Dość spore wsparcie 

przewidziane było również na działania związane z rozwojem małej infrastruktury 

turystycznej, rozwojem ofert turystycznych, organizowaniem imprez turystycznych czy 

rekreacyjnych (Przedsięwzięcie 1). Najmniejsze finansowanie przewidziano na działania 

związane z modernizacją obiektów zabytkowych, edukacją regionalną i ekologiczną, 

rozwojem ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych oraz promocją regionu. Szczegółowy 

podział procentowy prezentuje poniższa tabelka: 

Przedsięwzięcie Ilość 

operacji 

Zakontraktowana 

kwota 

Procent  z całości 

zakontraktowanej 

kwoty 

Procent realizacji z 

planowanej kwoty 

Przedsięwzięcie 1 

„Przedsiębiorczość i praca Izery 

wzbogaca” 

40 1 465 913,01 zł  13,07% 45,05% 

Przedsięwzięcie 2 „Aktywizacja i 

integracja społeczności lokalnych 

w Izerach” 

87 8 830 504,25 zł 78,72% 78,01% 

Przedsięwzięcie 3  

„Izerskie Krajobrazy” 

43 921 882,80 zł 8,22 % 205,22% 
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Wnioski: 

 Widać, że w stosunku do przyjętych założeń najmniejszym zainteresowaniem 

beneficjentów cieszy się Przedsięwzięcie 1 – do końca 2012 roku zakontraktowano 

jedynie 45,05% z zaplanowanej alokacji, co stanowi 13,07% całości 

z  zakontraktowanego budżetu.  

 Sytuacja ta może być również wynikiem faktu, że w ramach tego przedsięwzięcia 

realizowane mają być wszystkie operacje z zakresu „Różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, których 

poziom realizacji jest zdecydowanie niższy od dwóch pozostałych typów operacji. 

 Dobry poziom realizacji wykazuje Przedsięwzięcie 2 – 78,01% z zaplanowanej kwoty 

zostało już zakontraktowane, co stanowi 78,72% z całości zakontraktowanego 

budżetu. Oznacza to, że przekroczony został już planowany poziom tego 

przedsięwzięcia – 75,35% całości alokacji. 

 Zaskakująco wysoki, w stosunku do planu, poziom realizacji wykazuje 

Przedsięwzięcie 3 – 205,22% planowanej kwoty co stanowi 8,22% całości 

zakontraktowanego budżetu. 

 Taki stopień realizacji tego przedsięwzięcia może wynikać z faktu, że w ramach niego 

realizowane były 3 operacje z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”, choć 

w  początkowych założeniach nie było przewidzianej do realizacji żadnej operacji 

w  ramach tego przedsięwzięcia.  

Rekomendacje: 

 Zaktualizowanie tabeli pomocniczej w LSR tak, aby odzwierciedlała faktyczną 

realizację operacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć.   

 Rozważenie przez Zarząd ogłoszenia w ramach ostatnich naborów konkursu 

tematycznego nawiązującego do zakresu Przedsięwzięcia 1, którego stopień 

realizacji jest najniższy.   

 Przeanalizowanie uwarunkowań wykorzystania środków w tej perspektywie 

finansowej i wyciągnięcie wniosków w ramach planowania strategicznych 

kierunków rozwoju na lata 2014 – 2020.  
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5. Analiza stopnia osiągania wskaźników celów i przedsięwzięć. 

W ramach tworzenia LSR do każdego celu oraz przedsięwzięcia musiał być 

przyporządkowany katalog wskaźników, na podstawie których mierzony jest stopień 

realizacji poszczególnych celów oraz przedsięwzięć.  

Każde LGD zobowiązane zostało do przygotowania trojakiego rodzaju wskaźników: 

 produktu – określanych na poziomie przedsięwzięć – dotyczą liczby realizowanych 

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

realizacji projektu.  

 rezultatu – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów szczegółowych – pokazują 

rzeczywiste osiągnięcia efekty/zmiany, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowanego 

projektu. 

 oddziaływania – określanych na poziomie przedsięwzięć i celów ogólnych – 

konsekwencje danego projektu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe 

efekty projektu.  

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

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

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

z  projektodawców powinien, w ramach monitoringu realizacji swoich celów, zapisać we 

wniosku wskaźniki tożsame ze wskaźnikami przyjętymi dla LSR. Zgodność ta powinna być 

również elementem oceny operacji przez Radę, w momencie dokonywania oceny zgodności 

operacji z celami LSR. 

W trakcie aktualizacji LSR dokonanej w 2011 roku zmianie uległ również system 

wskaźników. Dostosowany został on do nowych celów szczegółowych i przedsięwzięć. 

Przypomnijmy, że do mierzenia stopnia realizacji wskaźników celów i przedsięwzięć 

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

powinno opierać się o ankiety monitorujące, prowadzone pośród beneficjentów konkursów 

realizowanych w ramach LSR. Stan osiągnięcia wskaźników wygląda następująco 

(zestawienia opracowano na podstawie danych z biura LGD „Partnerstwo Izerskie”): 
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Przedsięwzięcie 1 „Przedsiębiorczość i praca Izery wzbogaca” 
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Wnioski: 

 Większość wskaźników rezultatu oraz produktu już na tym etapie realizacji osiągnęło 

lub przekroczyło założone stany docelowe. 

 Niski stopień realizacji wykazują jedynie 3 wskaźniki – „Liczba zrealizowanych 

obiektów małej architektury turystycznej” oraz „wzrost liczby osób, które uzyskały 

wiedzę o obsłudze ruchu turystycznego” i powiązany z nim „liczba szkoleń w zakresie 

obsługi ruchu turystycznego”. 

 Pomimo zakontraktowania budżetu tego przedsięwzięcia w wysokości 45,05% 

(27,62% środków już rozliczonych) w stosunku do planowanej alokacji, stopień 

realizacji wskaźników produktu wynosi 212%, a rezultatu wynosi 100%. Tak wysoki 

poziom osiągnięcia wskaźników produktu wynika głównie z realizacji dużo większej 

niż planowano ilości doradztwa dla podmiotów gospodarczych oraz rolników.  

 

Rekomendacje: 

 Należy podjąć działania mające na celu osiągnięcie założonego stanu docelowego 

wskaźników „liczba zrealizowanych obiektów małej architektury turystycznej” oraz 

„wzrost liczby osób, które uzyskały wiedzę o obsłudze ruchu turystycznego” 

i  powiązany z nim „liczba szkoleń w zakresie obsługi ruchu turystycznego”.    
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 Należy urealnić stan docelowy wskaźników tak, aby uwzględnić w ramach nich 

stopień przekroczenia początkowych założeń oraz działania i operacje, które będą 

jeszcze realizowane.   

 

Przedsięwzięcie 2 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w Izerach” 
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Wnioski: 

 Na tym etapie wydaje się, że realizacja żadnego ze wskaźników nie jest zagrożona, co 

więcej, stopień realizacji większości z nich w znacznym stopniu przekroczył już 

zaplanowany stan docelowy.   

 Pomimo zakontraktowania budżetu tego przedsięwzięcia w wysokości 78,01% 

(59,01% środków już rozliczonych) w stosunku do planowanej alokacji, stopień 

realizacji wskaźników produktu wynosi 199%, a rezultatu wynosi 362%. Tak wysoki 

poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu wynika głównie ze znacznie większego 

wzrostu liczby osób, które uzyskały wiedzę o PROW i osi IV Leader (na 2012 rok 

20000 osób) niż planowano (planowany stan docelowy 200 osób).  

 

Rekomendacje: 

 Należy urealnić stan docelowy wskaźników tak, aby uwzględnić w ramach nich 

stopień przekroczenia początkowych założeń oraz działania i operacje, które będą 

jeszcze realizowane.   
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Przedsięwzięcie 3 „Izerskie Krajobrazy” 
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Wnioski: 

 Na tym etapie wydaje się, że jedynie realizacja wskaźnika „liczba oznakowanych 

przyrodniczo cennych terenów i obiektów” może być zagrożona. Poza tym, stopień 

realizacji większości wskaźników  w znacznym stopniu przekroczył już zaplanowany 

stan docelowy.   

 Sytuacja ta związana jest z zakontraktowaniem budżetu tego przedsięwzięcia 

w  wysokości 205,22% (96,70% środków już rozliczonych) w stosunku do planowanej 

alokacji. Stopień realizacji wskaźników produktu wynosi 162%, a rezultatu wynosi 

114%.  

Rekomendacje: 

 Należy urealnić stan docelowy wskaźników tak, aby uwzględnić w ramach nich 

stopień przekroczenia początkowych założeń oraz działania i operacje, które będą 

jeszcze realizowane.   

 

Poza szczegółowymi uwagami dotyczącymi wskaźników konkretnych przedsięwzięć oraz 

celów należy przyjrzeć się metodycznemu skonstruowaniu systemu wskaźników. Należy 

pamiętać, że wskaźniki powinny korespondować z konkretnymi celami i przedsięwzięciami 

zapisanymi w LSR. W przypadku LSR dla LGD „Partnerstwo Izerskie” ta cecha jest 

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

i  aktualizowany był według wytycznych uwzględniających konieczność stworzenia systemu 

wskaźników do celów oraz przedsięwzięć. Dobry wskaźnik powinien gromadzić proste 



S t r o n a  | 40 

 

 

 

informacje, być łatwo zrozumiały i komunikatywny. Większość analizowanych wskaźników 

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

należy je mierzyć. W związku z tym każdy z zaplanowanych wskaźników jest również 

mierzalny i ma jasno określony konkretny stan docelowy. Wyjątkiem jest tu jedynie wskaźnik 

oddziaływania „wzrost ilości pomników przyrody”, stworzony dla celu ogólnego 3. Ważnym 

aspektem przy tworzeniu systemu wskaźników powinna być ich racjonalność, tzn. dane do 

systemu muszą być gromadzone i mierzone za racjonalne kwoty. Wskaźniki produktu 

i  rezultatu przyjęte dla strategii LGD „Partnerstwo Izerskie” spełniają te wymagania. Dla 

oszacowania większości wskaźników LGD dysponuje danymi lub może je bezpośrednio 

zdobyć od beneficjentów. Ostatnią ważną cechą wskaźników jest konieczność określenia 

czasu ich mierzenia, tzn. należy określić do kiedy mają być osiągnięte. LGD określiła 

tę  perspektywę do 2015 roku. Choć w przypadku wskaźników oddziaływania wydaje się, 

że  powinna to być perspektywa bardziej odległa. Oddziaływanie strategii to przecież 

konsekwencje wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty jej wdrażania. 

Wskaźniki te powinny mieć dalszą perspektywę osiągnięcia – w przedziale lat 2016 – 2020.   

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

wymagania metodyczne, dotyczące konstrukcji systemu wskaźników. Pewne wątpliwości 

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

mierzenia i stanu docelowego. Obecnie biuro LGD nie gromadzi jeszcze danych niezbędnych 

do mierzenia wskaźników oddziaływania. Warto jednak podkreślić, że łatwo te dane można 

zweryfikować w Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego lub uzyskać 

bezpośrednio od beneficjentów operacji. Przypomnijmy, że wskaźniki oddziaływania dotyczą 

danych makro – ekonomicznych i makro – społecznych i źródłem ich weryfikacji powinny 

być dane zewnętrzne niezależne do LGD. Obecne wskaźniki oddziaływania spełniają te 

cechy. Pragniemy jednak podkreślić, że wskaźniki oddziaływania powinny przede wszystkim 

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

wdrażania LSR i poszczególnych projektów. Niestety obecne wskaźniki oddziaływania nie 

spełniają tego założenia. Spróbujmy zobrazować tą tezę przykładami – LGD poprzez 

wsparcie mikroprzedsiębiorstw ma bardzo niewielki wpływ na wzrost ilości osób 

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

większym stopniu oddziaływuje krajowe i międzynarodowe otoczenie makro – ekonomiczne. 

Ta zależność dotyczy większości wskaźników oddziaływania. Rekomendujemy 
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w  uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim zaktualizowanie wskaźników oddziaływania 

tak, aby mierzyły one faktyczne zmiany na obszarze całego LGD dokonane dzięki działaniom 

finansowanym w ramach Osi 4 Leader.   

Generalnie warto zauważyć, że przyjęte w strategii wskaźniki produktu, rezultatu 

i  oddziaływania tworzą logiczny system wzajemnych zależności, tzn. osiągnięcie 

wskaźników produktu ma bezpośredni wpływ na poziom realizacji wskaźników rezultatu 

i  docelowo wskaźników oddziaływania. Jednak wydaje się, że wskaźników tych jest za dużo, 

uwaga ta szczególnie dotyczy wskaźników oddziaływania. Dlatego rekomendujemy przy 

uzgadnianiu z Urzędem Marszałkowskim zmian zakresu wskaźników oddziaływania 

jednoczesne zmniejszenie ich zakresu.     

Na koniec tej części dokonajmy analizy zależności pomiędzy stopniem wykorzystania 

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

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

Analogicznie należy porównać stopień osiągnięcia wskaźników dla konkretnych 

przedsięwzięć i porównać ze stopniem realizacji ich budżetu. Dodatkowo należy pamiętać, że 

wskaźniki rezultatu oraz oddziaływania w dużej części opierają się o badanie zmiany 

preferencji, wzrostu uczestnictwa, wzrostu poziomu wiedzy etc. i stopień ich osiągnięcia nie 

jest prostą funkcją wydatkowanych środków. Próbując znaleźć jakiś miernik tych zależności 

porównajmy wielkość zakontraktowanych środków w stosunku do całości budżetu na 

wdrażanie LSR ze stopniem osiągnięcia wskaźników produktu dla wszystkich przedsięwzięć. 

Na moment przygotowywania raportu rozliczonych jest 53,34% wszystkich środków 

zaplanowanych w ramach wdrażania LSR. Z naszych szacunków wynika, że wskaźniki 

produktu są osiągnięte na poziomie około 191%, a wskaźniki rezultatu na poziomie 

około 192%. Wyliczenia te pokazują, że stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu 

jest kilkukrotnie wyższy od stopnia realizacji budżetu. Może to świadczyć o bardzo wysokiej 

jakości i efektywności realizowanych projektów lub/i, co zdecydowanie bardziej 

prawdopodobne, niedoszacowania poziomu wskaźników w trakcie tworzenia systemu 

wskaźników dla LSR.      

Generalna rekomendacja: 

Za niezbędną należy uznać weryfikację i aktualizację poziomu osiągnięcia wskaźników oraz 

aktualizację wskaźników oddziaływania. Warto rozpocząć również systematyczne 
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gromadzenie prawidłowo wypełnionych ankiet ewaluacyjnych operacji realizowanych przez 

beneficjentów w celu dodatkowej weryfikacji faktycznie osiągniętego poziomu wskaźników. 

6. Ocena procedury wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem oceny lokalnych 

kryteriów wyboru operacji.   

Na potrzeby tej części raportu przeprowadzono również wywiady grupowe i indywidualne 

z  przedstawicielami organów LGD oraz beneficjentami operacji, a także ankietę audytoryjną 

z członkami LGD. Jednym z elementów tych wywiadów były pytania dotyczące oceny 

procedury wyboru operacji. Należy przypomnieć, że procedura ta we wszystkich LGD (biorąc 

pod uwagę najważniejsze zasady i terminy) jest praktycznie taka sama. Wynika to 

z  ogólnokrajowych wytycznych, którym każda z LGD musiała się podporządkować.    

Podczas wywiadów grupowych i indywidualnych w punkcie tym oceniane były nie tylko 

procedury konkursowe, lecz również funkcjonowanie Rady LGD jako organu oceniającego 

złożone projekty. 

 

Wnioski: 

Procedury wyboru wniosków: 

W ocenie przedstawicieli organów: 

 Procedury wyboru projektów zostały ocenione jako trafione i sprawdzające się. 

Pomimo początkowych wątpliwości, wynikających z braku doświadczenia i wiedzy, 

okazało się w praktyce, że się sprawdzają. Zarówno ocena po stronie organów LGD, 

jak i rosnąca ilość składanych wniosków, z jedynie dwoma odwołaniami w historii, są 

argumentami za pozytywną oceną procedury.  

 Podkreślano, że obecna procedura sprawdza się i nie ma żadnego powodu, aby ją 

zmieniać. Co więcej, taka zmiana w kontekście „przyzwyczajenia się” beneficjentów 

i  wdrożenia się biura i Rady w określoną procedurę może skutkować pogorszeniem 

dostępności do środków. 

 Sposób i formy informowania o konkursach/naborach oceniane są bardzo dobrze. 

Wykorzystywane są następujące kanały informacyjne: strona LGD i gmin, lista 

mailingowa, e-maile do PUP, ulotki, własna gazeta (kwartalnik), spoty w lokalnym 

radiu. 

W ocenie beneficjentów: 
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 Procedura konkursowa jest w zgodnej opinii oceniona bardzo dobrze. Jasno podane są 

wszystkie terminy i wymogi. Można je znaleźć na stronach LGD lub gmin, 

przekazywane są również e-mailowo. Trzeba podkreślić, że terminy są przez LGD 

przestrzegane, a biuro zawsze w sposób kompetentny i wyczerpujący odpowiada na 

wszelkie pytania i wątpliwości. Zgłaszane są one telefonicznie, e-mailowo lub podczas 

wizyt osobistych.  

 Informacja o naborach jest dostępna, zrozumiała, czytelna i szybka (w znaczeniu, że 

odpowiednio wcześnie podana do publicznej wiadomości). Informacje dostępne na 

stronach internetowych (LGD i gmin), przekazywane e-mailowo oraz telefonicznie. 

 Obecnie formularz wniosku dla „Małych projektów” jest elektroniczny, tzw. aktywny 

formularz. Ułatwia on wypełnianie wniosku ponieważ część kolumn jest 

automatycznie wypełniana oraz wskazywane są błędy. Wniosek ma tzw. wersję 

roboczą, która dopiero po poprawnym wypełnieniu (automatycznie weryfikowane) 

może być zatwierdzona. Aktywny formularz oceniany jest jako bardzo ułatwiający 

pracę nad wnioskiem. 

 Negatywnie oceniane są natomiast częste zmiany aktywnego formularza, co wymaga 

ciągłej kontroli jego aktualności. Negatywnie oceniane są również wymogi 

techniczne, które muszą być spełnione, aby móc go używać. Choć nie są one 

wygórowane to znaczna część sprzętu komputerowego w gminach czy 

stowarzyszeniach nie spełniała ich. Wymagał on zmiany części wyposażenia 

komputerowego. 

 Bardzo dobrze oceniono jasność i szczegółowość oraz dostępność instrukcji do 

wniosku. Wyjaśnia ona po kolei sposób wypełniania wniosku i w ocenie 

beneficjentów jest bardzo pomocna.  

W ocenie członków LGD (ankieta audytoryjna): 

 Bardzo dobrze oceniono procedurę wyboru operacji w badanych obszarach. Tylko 

jeden obszar otrzymał pojedyncze wskazania na „źle” lub „bardzo źle” (obszar „ocena 

przez radę LGD zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru operacji”).    

 Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza 

przewagę w zebranych ankietach odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie 

przewagę odpowiedzi „dobrze”. Oceniane elementy procedury ułożone hierarchicznie, 

tzn. według oceny od najwyższej do najniższej: 
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 OCENA 

- DORADZTWO PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW BARDZO 

DOBRZE 

- INFORMACJE O ORGANIZACJI KONKURSÓW I ZASADACH WYBORU OPERACJI BARDZO 

DOBRZE 

- KONIECZNOŚĆ UZASADNIENIE ZGODNOŚCI WNIOSKU Z CELAMI LSR I ICH WSKAŹNIKAMI ORAZ LOKALNYMI 

KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI   

DOBRZE 

- OCENA PRZEZ RADĘ LGD ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI    DOBRZE 

 

Rekomendacje: 

Po analizie powyższych danych widać, że procedury wyboru operacji sprawdzają się i są 

pozytywnie oceniane zarówno przez członków LGD i jej organów, jak i beneficjentów 

pomocy w ramach wdrażania LSR. Dla tej części raportu przygotować można jedynie kilka 

drobnych rekomendacji:  

 Ograniczenie do minimum zmian we wniosku aktywnym.  

 Dostosowanie wymogów technicznych wniosku do starszego sprzętu komputerowego, 

i ewentualne jego aktualizacje niech nie zmieniają istniejących już wymogów 

technicznych.  

 Obie rekomendacje są niezależne od LGD – należałoby przekazać je Urzędowi 

Marszałkowskiemu.  

 

Funkcjonowanie Rady LGD: 

W ocenie przedstawicieli organów: 

 Wiedza, umiejętności i zaangażowanie członków Rady są oceniane bardzo wysoko. 

 Pojawiły się głosy, że przy tak dużej, jak w „Partnerstwie Izerskim”, reprezentacji 

przedstawicieli sektora publicznego w Radzie ciężko było zebrać odpowiednią ilość 

przedstawicieli sektora społecznego i przedsiębiorców, aby stanowili oni więcej niż 

50% składu Rady. 

 Wynikać to może z faktu, że przedstawiciele sektora społecznego pracują w innym 

miejscu, a czas na aktywność społeczną mają poza godzinami pracy. Stąd czasem 

trudność dla nich stanowi również poświęcenie czasu na ocenę wniosków i obrady 

Rady.  
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 Zmiany w składzie Rady następowały tylko w wyniku zmian we władzach gmin, 

nigdy z powodów merytorycznych lub niewywiązywania się z obowiązków. Nowi 

Członkowie Rady swoją wiedzę merytoryczną uczą się przekładać oceniając wnioski, 

ich zaangażowanie w pracę Rady wzrasta wraz ze zdobywaniem doświadczenia.  

 W utrzymaniu wysokiego przygotowania merytorycznego członków Rady pomagają 

szkolenia odbywające się jeden, dwa razy w roku oraz przekazywane na bieżąco przez 

Zarząd informacje dotyczące ważnych zmian w procedurach i wytycznych. 

 Na polepszenie funkcjonowania Rady, pod względem organizacyjnym 

i  merytorycznym, znacząco wpłynęło przejście na system elektronicznej oceny 

wniosków przy użyciu specjalnej aplikacji do tego przeznaczonej.  

 Umożliwia ona spokojne przejrzenie wszystkich projektów i dokonanie przemyślanej 

oceny w dogodnym dla członka Rady czasie przed posiedzeniem zatwierdzającym. 

Ponieważ posiedzenie zatwierdzające związane jest tylko z podpisywaniem 

dokumentów i ewentualną dyskusją nad opracowaną listą wniosków, nie trwa ono 

długo i nie ma żadnych problemów z obecnościami. Dodatkowo Konstrukcja aplikacji 

„wymusza” na członkach Rady zapoznanie się z celami ogólnymi, szczegółowymi 

i  precyzyjnego określania zgodności wniosków z LSR. 

 Członkowie Rady nie odczuwają potrzeby wsparcia podczas oceny projektów ze 

strony ekspertów. 

 

Rekomendacje: 

 Pojawił się głos rekomendujący zmniejszenie ilości członków Rady dla usprawnienia 

procesu oceny wniosków.  

 Widać, że najwięcej czasu, wiedzy i doświadczenia podczas oceny wniosków 

poświęcić i wykorzystać mogą przedstawiciele sektora publicznego. Może budzić to 

niepokój, ponieważ zgodnie z założeniami podejście Leader ważne jest, aby podczas 

oceny wniosków nie dominowali przedstawiciele żadnego z sektorów, a co więcej, 

liczebną przewagę w składzie Rady i podczas posiedzeń powinni posiadać faktyczni 

przedstawiciele sektorów społecznego i biznesu. Być może należy podjąć działania 

szkoleniowe i animacyjne mające na celu wsparcie w pełnieniu swoich obowiązków 

przez członków Rady z tych sektorów.  
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Ocena przez beneficjentów procedur związanych z realizacją operacji: 

 Beneficjenci negatywnie oceniają proces wyjaśnień i poprawek na etapie oceny 

w  UMWD. Podstawowe zarzuty dotyczą następujących spraw: czas oczekiwania na 

poprawki, brak jasnej procedury, która pozwoliłaby konkretne poprawki uznać za 

ostateczne i określała ostateczny termin poprawek (ta uwaga beneficjentów nie jest do 

końca zgodna z obowiązującymi procedurami – uwaga autorów raportu), 

„uznaniowość” i „subiektywność” owych poprawek – uzależnione są od osoby, która 

przeprowadza ocenę, brak kompetencji osób dokonujących oceny, niejasność uwag ze 

strony UMWD – beneficjenci często nie rozumieją czego dotyczy zastrzeżenie co 

wymaga dodatkowych rozmów i wyjaśnień.  

 Beneficjenci mający doświadczenie w kontaktach z ARiMR oceniają je jako dużo 

gorsze niż z UMWD. Brak kontaktów i informacji ze strony ARiMR, trudności 

z  dodzwonieniem się, nie trzymanie się jakichkolwiek terminów i przedłużanie 

procedur to główne zarzuty.  

 Umowa na realizację projektu zawierana z UMWD oceniona została jako jasna 

i  czytelna. Najważniejsze rzeczy w niej są wyszczególnione i podkreślone.  

 Pozytywnie oceniono również niewielką liczbę obligatoryjnie dołączanych 

załączników. Jest to z reguły tylko harmonogram + weksle.  

 Proces składania i rozliczania wniosków o płatność został oceniony równie 

negatywnie jak etap oceny i poprawek. Główne zarzuty dotyczyły niejasności 

dotyczących załączników, które mają być dołączone do wniosków. Panuje tutaj duża 

uznaniowość w zależności od osoby przyjmującej wniosek. Po drugie, brak warunków 

do przyjmowania beneficjentów w trakcie składania wniosków, które wpływają na 

jakość przyjmowanych dokumentów i relacje pomiędzy beneficjentem a  oceniającym.  

 Osobnego podkreślenia wymaga niejasność i uznaniowość etapu związanego 

z  wyjaśnieniami do wniosku o płatność. Instrukcja do wniosku jest niejasna i zbyt 

ogólna co przekłada się również na brak jasności co do wymogów formułowanych 

przez urzędników UMWD.  

 Pozytywnie oceniana jest komunikacja z Urzędnikami w postaci bezpośrednich 

kontaktów telefonicznych, oraz informacje dotyczące złożenia wyjaśnień lub 

zaświadczeń które stanowią załączniki do wniosków.  

 Pozytywnie oceniano również dwuetapowość poprawek. Ponieważ ułatwia to pracę 

i  zdobycie dofinansowania. 
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 Beneficjenci podkreślali, że kontakty z UMWD są łatwiejsze, gdy nabierze się już 

doświadczenia. Dla nowych osób i organizacji mogą natomiast stanowić istotną 

barierę w pozyskiwaniu środków z LGD i realizowaniu projektów.  

 

Rekomendacje: 

 Uznanie VAT jako kosztu kwalifikowanego dla gmin.  

 „Zobiektywizowanie” etapu oceny i poprawek oraz składania wniosku o płatność 

i  wyjaśnień po stronie UMWD. 

 Ścisłe określenie jakie dokumenty mają być dołączane do wniosków o płatność i na 

etapie poprawek.  

 Skrócenie czasu oczekiwania na pieniądze po zrealizowanym projekcie.  

Powyższe wnioski i rekomendacje dotyczą zakresu działań niezależnych od funkcjonowania 

organów LGD. Rekomendujemy więc przekazanie ich do Urzędu Marszałkowskiego oraz 

ARiMR, których one bezpośrednio dotyczą.   

 

Lokalne kryteria wyboru operacji są najważniejszym elementem procedury oceny 

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

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

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

Praktyką przyjętą w niemal wszystkich LGD jest określenie osobnych lokalnych kryteriów 

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

 

Małe projekty 

Lp Kryterium lokalne                 Opis kryterium Punkty 

1 Realizacja celów LSR 
Preferuje projekty realizujące kilka celów 

szczegółowych LSR 

2 – 3 i więcej celów szczegółowych  

1 – 2 cele szczegółowe 

0 – 1 cel szczegółowy 

 

2 
Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferuje  projekty, które wykorzystują zasoby: 

historyczno –kulturowe, przyrodnicze, 

aktywność mieszkańców 

 

3 – wykorzystuje co najmniej 3 zasoby  

2 – wykorzystują co najmniej 2 zasoby  

1 – wykorzystuje co najmniej 1 zasób 

0 – nie wykorzystuje zasobów 

3 Zasięg oddziaływania projektu 
Preferuje projekty o oddziaływaniu szerszym 

niż jedna miejscowość 

1 – zasięg więcej niż 1 miejscowości 

0 – zasięg jednej miejscowości 

4 Współpraca z innymi partnerami 

Preferuje projekty realizowane z udziałem co 

najmniej 2 partnerów: organizacji lub/i 

instytucji lub/i biznesu 

1 – tak  

0 – nie  

5 
Trwałość efektów po 

zakończeniu 

Preferuje projekty, których oddziaływanie 

będzie trwale kontynuowane po zakończeniu 

finansowania  LEADER PROW 

1 – projekt zapewnia kontynuację 

0 – projekt nie zapewnia kontynuacji 

6 Innowacyjność projektu 
Preferuje projekty wykorzystujące na obszarze 

LGD innowacyjne rozwiązania: nowe sposoby 

1 – projekt wykorzystuje innowacyjne 

rozwiązania 
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zaangażowania mieszkańców, nowe metody 

realizacji usług lub produktów 

0 – projekt nie wykorzystuje innowacyjnych 

rozwiązań 

7 Jakość i spójność projektu 

Preferuje projekty, które spełniają następujące 

warunki: spójne cele, odpowiednio dobrane 

metody realizacji, racjonalny budżet 

3 – spełnia co najmniej 3 warunki 

2 – spełnia co najmniej 2 warunki 

1 – spełnia 1 warunek 

0 – nie spełnia żadnego warunku 

SUMA PUNKTÓW: 

 Max: 12 

 Min: 4 

 

Odnowa i rozwój wsi 
Lp Kryterium lokalne                 Opis kryterium Punkty 

1 Realizacja celów LSR 
Preferuje projekty realizujące kilka 

celów szczegółowych LSR 

2 – 3  i więcej celów szczegółowych  

1 – 2  cele szczegółowe 

0 – 1 cel szczegółowy 

 

2 
Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferuje  projekty  które wykorzystują 

zasoby: 

 historyczno – kulturowe, przyrodnicze 

 aktywność mieszkańców 

 

3 – wykorzystują co najmniej 3 zasoby  

2 – wykorzystuje  co najmniej 2 zasoby  

1-wykorzystuje co najmniej 1 zasób 

0 – nie wykorzystuje zasobów 

3 
Trwałość efektów po 

zakończeniu 

Preferuje projekty których oddziaływanie 

będzie trwałe  kontynuowane po 

zakończeniu finansowania LEADER 

PROW 

1 – projekt zapewnia kontynuację 

0 – projekt nie zapewnia kontynuacji 

4 Innowacyjność projektu 

Preferuje projekty wykorzystujące nowe 

sposoby promocji działań w ramach 

projektu oraz promocji LGD 

1 – promocja projektu w Internecie 

 1-promocja projektu w mediach 

1 – promocja LGD  

0 – brak promocji  

SUMA PUNKTÓW: 

Max: 9 

Min: 3 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  
Lp Kryterium lokalne                 Opis kryterium Punkty 

1 Realizacja celów LSR 
Preferuje projekty realizujące kilka celów 

szczegółowych LSR 

2 – 3  i więcej celów szczegółowych  

1 – 2 cele szczegółowe 

0 – 1 cel szczegółowy 

 

2 
Wykorzystanie lokalnych 

zasobów 

Preferuje projekty, które wykorzystują 

zasoby historyczno-kulturowe lub 

przyrodnicze 

2 – wykorzystuje zasoby przyrodnicze 

1 – wykorzystuje zasoby  

      historyczno – kulturowe 

0 – nie wykorzystuje 

3 
Zasięg oddziaływania 

projektu 

Preferuje projekty o szerszym 

oddziaływaniu niż 1 miejscowość 

1 – zasięg 1 gminy 

1 – zasięg więcej niż 1 miejscowości 

0 – zasięg 1 miejscowości 

4 Innowacyjność projektu 

Preferuje projekty wykorzystujące nowe 

technologie lub realizujące nowe  

produkty, usługi nie stosowane dotąd na 

obszarze LGD 

1 – wykorzystuje innowacyjne  

      rozwiązania 

0 – nie wykorzystuje innowacyjnych  

      rozwiązań  

SUMA PUNKTÓW: 

Max: 7 

Min:  3 
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Należy podkreślić, że LGD jeden raz dokonała zmiany w ramach lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. W przypadku kryteriów dla „Małych projektów” zmiany te dotyczyły pojawienia się 

kryterium 1 oraz 6 i 7 kosztem kryterium: promocja obszaru.  

W przypadku operacji „Odnowa i rozwój wsi” pojawiło się 1 i 4 kryterium kosztem 

kryteriów: współpraca z innymi partnerami, zasięg oddziaływania operacji, promocja obszaru 

oraz znaczenie operacji dla mieszkańców.   

W przypadku operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 

w  kierunku działalności nierolniczej” pojawiły się dwa kryteria (kryterium 1 i 4) kosztem 

wcześniejszych: powiązanie z innymi projektami, promocja obszaru, wykonalność operacji.   

 

Wnioski: 

 System lokalnych kryteriów wyboru dla trzech typów operacji  oparty jest jedynie na 

4  kryteriach. Są to również kryteria raczej „ogólne” i nie widać próby ich 

„uszczegółowienia” pod kątem specyfiki obszaru. Należy zastanowić się czy są to 

kryteria kluczowe dla LGD.  

 Dla każdego z czterech typów operacji wskazana jest minimalna wartość punktowa 

jaką należy osiągnąć, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i miał 

szansę znaleźć się na liście rankingowej. Warto zauważyć, że to minimum stanowi 

mniej niż połowę (a w przypadku dwóch kryteriów jedynie 1/3) maksymalnej, 

możliwej do zdobycia, ilości punktów. Często również minimalna, potrzebna do 

dalszej oceny, ilość punktów możliwa jest do osiągnięcia przez zdobycie maksymalnej 

ilości punktów tylko w jednym z kryteriów.  

 Do każdego z czterech typów operacji przypisane jest kryterium „realizacja celów 

LSR”, gdzie preferowane są projekty realizujące założenia więcej niż jednego celu 

szczegółowego. Jest to dobre założenie, ponieważ w przypadku, gdy w systemie 

celów i przedsięwzięć każde z przedsięwzięć realizuje założenia tylko jednego z celów 

ogólnych i przypisanych do niego trzech celów szczegółowych, daje to możliwość 

oceny w jakim stopniu operacja przypisana do danego przedsięwzięcia realizuje 

założenia przypisanych do niego celów szczegółowych.   

 Dla wszystkich operacji przyjęto również kryterium „wykorzystanie lokalnych 

zasobów”, które preferuje projekty czerpiące z lokalnej przyrody, dziedzictwa 

historyczno – kulturowego oraz aktywności mieszkańców. Jest to dobre założenie, 

ponieważ pozwala na integrowanie lokalnych czynników i zasobów na rzecz rozwoju 
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całego regionu. Szkoda jednak, że nie uszczegółowiono opisu tych zasobów stawiając 

na te, które są charakterystyczne dla obszaru „Partnerstwa Izerskiego”.  

 Dla każdego typu operacji przyjęte zostało również kryterium „innowacyjność 

operacji”. Zgodne to jest z jedną z zasad podejścia Leader (zasada innowacyjności), 

mówiącej o tym, że „program LEADER jest „laboratorium” do testowania nowych 

podejść do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.  

 Do trzech z czterech operacji przypisane jest również kryterium „zasięg 

oddziaływania operacji”, preferujący projekty oddziaływujące na więcej niż jedną 

miejscowość. A do dwóch z czterech operacji przypisane jest kryterium „trwałość 

efektów po zakończeniu operacji”, preferujące operacje, których oddziaływanie będzie 

trwałe po zakończeniu finansowania z PROW.     

 Dla operacji z zakresu „małych projektów” przypisanych jest aż 7 lokalnych kryteriów 

wyboru operacji, co może sugerować, że ze względu na różnorodność finansowanych 

w ramach nich działań, Rada LGD chce mieć wszechstronną możliwość oceny. Warto 

podkreślić fakt, że tylko dla tego typu operacji przewidziano kryteria: „współpraca 

z  innymi partnerami” oraz „jakość i spójność projektu”. Pierwsze z tych kryteriów 

zgodne jest z zasadą podejścia Leader – współpraca partnerska – i nie ma 

przeciwwskazań, aby uwzględnione zostało również w ramach kryteriów dla innych 

operacji.  

 Natomiast kryterium „jakość i spójność projektu”, preferujące projekty, które mają: 

spójne cele, odpowiednio dobrane metody realizacji, racjonalny budżet, zdecydowanie 

powinno być przypisane również do kryteriów dla pozostałych operacji. Przy 

podniesieniu minimalnej wartości sumy punktów potrzebnych do znalezienia się 

projektu na liście rankingowej pozwoliłoby to wyeliminować projekty 

nieodpowiednio przygotowane, które później odrzucane są na etapie weryfikacji 

w  Urzędzie Marszałkowskim oraz ARiMR.   

 

Rekomendacje: 

 Ponieważ w tym okresie wdrażania większość środków została już przez LGD 

rozdysponowana, nie jest pożądane dokonywanie zmian w systemie lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. Zwłaszcza, że system ten się sprawdza. W kontekście 

planowania strategii na następny okres wdrażania Leadera (2014 – 2020) należy 

zastanowić się czy nie wprowadzić kryteriów bardziej uwzględniających 
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charakterystykę Partnerstwa oraz przypisać dla większości wspieranych 

projektów kryteriów „jakość i spójność projektu” oraz preferować działania 

o  charakterze partnerskim.  

 

Na potrzeby oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji przeprowadzono również wywiady 

grupowe i indywidualne z przedstawicielami organów LGD oraz beneficjentami operacji, 

dodatkowo pośród członków LGD przeprowadzona została ankieta audytoryjna 

uwzględniająca również ocenę lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

 

Wnioski: 

Kryteria w ocenie przedstawicieli organów: 

 Jako najtrudniejsze do interpretacji w trakcie oceny projektów wskazano na kryterium 

„innowacyjność”. Problemy w jego interpretacji wynikają z dwóch rzeczy. Po 

pierwsze, z nieadekwatności „oficjalnej” definicji innowacyjności (nowe technologie 

itd.) do lokalnych uwarunkowań. Po drugie, z subiektywnego rozumienia pojęcia 

innowacyjności. Jest one różnie interpretowane. 

 Jako drugie kryterium sprawiające trudność, wskazane zostało kryterium „trwałość 

efektów po zakończeniu operacji”. Zastrzeżenie dotyczą następujących punktów: Po 

pierwsze, trwałość tak naprawdę można zapewnić jedynie w ramach projektów 

inwestycyjnych, a nie np. imprez. Po drugie, określenie trwałości danego projektu jest 

również mocno subiektywne. Po trzecie, trwałość miękkich projektów jest w dużym 

stopniu uzależniona od czynników ludzkich: wytrwałość, motywacja, poświęcenie. 

Zwłaszcza, gdy są one wdrażane przez stowarzyszenia. Może być zakładana, ale nie 

będzie możliwości jej zapewnienia, bo wyczerpie się motywacja itd.  

 Trudność interpretacyjną sprawia również kryterium „współpraca z innymi 

partnerami”. Brakuje dla niego jednoznacznego określenia, poza deklaracjami, jaka to 

współpraca już na etapie tworzenia wniosku powinna być uzasadniana.  

 Wskazano również, że kryterium dotyczące wskaźnika, zasięgu oddziaływania jest źle 

zbudowane. Obecnie zapis mówi, że preferowany jest zasięg na 1, 2 lub 3 gminy. 

Ciężko to opisać, ponieważ na imprezy czy inne działania i tak przychodzą osoby 

z  innych gmin. A ponieważ nie prowadzi się statystyk to ciężko to udowodnić.  

 Oceniono, że wnioski w ramach operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” posiadają zbyt mało treści 
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opisowych, aby móc je dobrze ocenić. Jednocześnie wskazano, że jest zbyt mała ilość 

kryteriów dla tych operacji i nie są one do końca zgodne z treścią i informacjami 

zawartymi we wniosku.  

 

W ocenie beneficjentów: 

 Kryteria wyboru projektów są beneficjentom znane. Warto podkreślić, że według 

przekazanych informacji, każdy kto chce złożyć projekt i kontaktuje się z biurem jest 

informowany o konieczności zachowania zgodności z celami Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) oraz kryteriami wyboru projektów. Informacja ta jest również 

umieszczona w ogłoszeniu konkursowym jako załącznik oraz instrukcji do wniosku. 

 Kryteria są generalnie ocenianie przez beneficjentów jako zasadne z punktu widzenia 

lokalnych potrzeb.  

 Jako jedyne kryterium sprawiające trudność, z punktu widzenia osób składających 

wnioski, wymieniana jest innowacyjność. Kryterium to oceniane jest jako niejasne 

i  podatne na różne, rozbieżne interpretacje. 

 

W ocenie członków LGD (ankieta audytoryjna): 

 Na potrzeby badań przeprowadzono ankietę, w której kryteria dla poszczególnych 

typów operacji ocenić można było przez wskazanie jednej z odpowiedzi na pytanie 

„Jak ocenia Pani/Pan system lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR 

w stosunku do obecnych lokalnych potrzeb i uwarunkowań”. Możliwe odpowiedzi to: 

„bardzo dobrze”, „dobrze”, „źle”, „bardzo źle”.  

 Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza 

przewagę w zebranych ankietach odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie 

przewagę odpowiedzi „dobrze”. Kryteria są ułożone hierarchicznie, tzn. według oceny 

od najwyższej do najniższej. 

 

 OCENA 

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI „MAŁE PROJEKTY”   BARDZO 

DOBRZE 

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”   DOBRZE 
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- LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”   DOBRZE 

- LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”   DOBRZE 

 

 Oznacza to, że pojawiły się tylko pojedyncze wskazania jako „źle” lub „bardzo źle” 

związane z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami (wszystkie operacje oprócz 

kryteriów dla „Odnowy i rozwoju wsi”). Żadne kryterium nie zostało określone (tj. 

miało większość wskazań) jako „źle” lub „bardzo źle” związany z lokalnymi 

potrzebami i uwarunkowaniami. Żadne nie zostało ocenione również jako „średnio” 

związane z tymi potrzebami.  

 

Rekomendacje: 

 Dobrą informacją jest fakt, że zarówno członkowie organów LGD, beneficjenci, jak 

również członkowie stowarzyszenia LGD, bardzo dobrze lub dobrze oceniają system 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. Warto podkreślić, że najlepiej ocenione zostały 

kryteria dla „Małych projektów”, oznaczać to może, że przy tworzeniu systemu 

kryteriów na przyszły okres programowania warto wzorować się na obecnych 

kryteriach dla „Małych projektów”.   

 Widać, że pewną trudność interpretacyjną sprawiają kryteria opisowe, szczególnie 

„innowacyjność”. Należy pamiętać, że również w przyszłej perspektywie 

finansowania innowacyjność będzie jedną z najważniejszych zasad, według których 

planowane i wydatkowane powinny być fundusze unijne. Dlatego warto jeszcze w 

tym okresie programowania podjąć działania szkoleniowe i informacyjne dotyczące 

interpretacji i rozumienia pojęcia innowacji, zarówno przez członków organów, jak 

i  potencjalnych beneficjentów. Kryterium innowacyjność powinno odnosić się do 

obszaru działania LGD, ponieważ nie każda innowacyjność, zgodnie z interpretacją, 

może występować na danym terenie. 

 Aby pozostałe kryteria nie spełniały trudności interpretacyjnych warto przygotować 

krótką instrukcję, zarówno dla przedstawicieli Rady oraz beneficjentów, ich 

interpretacji i stosowania dla konkretnego typu projektów. Przykładowo kryterium 

„trwałości” dla „miękkich” projektów mogłaby być ich cykliczność.   

 Pomimo pojedynczych głosów dotyczących zmian w systemie kryteriów, na tym 

etapie wdrażania LSR uznajemy, że nie jest do konieczne.  
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7. Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji a stopniem 

realizacji wskaźników. 

W strukturze LSR znajdują się dwa ważne elementy, które mają bezpośredni wpływ na kształt 

i sposób przygotowywania projektów przez wnioskodawców - są to przyjęte dla celów 

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

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

muszą być zgodne z ich wskaźnikami oraz oceniane są przez Radę na podstawie lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. Uwarunkowania te w dużym stopniu determinują zakres 

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

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

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

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

„Partnerstwo Izerskie” są to następujące kryteria: 

 Zasięg oddziaływania operacji. 

 Innowacyjność projektu. 

 Współpraca z innymi partnerami.  

 Jakość i spójność projektu. 

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

LGD wskaźnikami rezultatu i oddziaływania.  

Najlepiej powiązanie te widać w przypadku kryterium „Realizacja celów LSR”. Mówi ono 

o  tym, że preferowane są operacje, które mają wpływ na realizację więcej niż jednego celu 

szczegółowego. Praktycznie oznacza to, że beneficjent powinien opisać, a Rada ocenić 

(i  pisemnie uzasadnić), na ile złożony wniosek wpisuje się we wskaźniki rezultatu przyjęte 

dla deklarowanych celów szczegółowych. Patrząc na konstrukcję LSR dla „Partnerstwa 

Izerskiego” należy to uznać za dobre rozwiązanie. Przypomnijmy, że w LSR do każdego celu 

ogólnego i jego celów szczegółowych przypisane jest jedno przedsięwzięcie. W związku 

z  tym operacje, które wpisują się w jedno przedsięwzięcie i w najszerszym stopniu realizują 

zapisy przypisanych do niego celów szczegółowych, mają wpływ na osiągnięcie większej 

ilości wskaźników produktu i rezultatu. Logika ta wskazuje, że wybór projektów, które 

realizują większość wskaźników rezultatu i produktu dla deklarowanych celów 

szczegółowego, a co za tym idzie deklarowanego przedsięwzięcia, powinien być priorytetem 

dla Rady. Za błędną należy uznać natomiast sytuację, gdy po zadeklarowaniu przez 

beneficjenta przypisania projektu do danego przedsięwzięcia, uzasadnia on jego realizację 



S t r o n a  | 55 

 

 

 

również przez próbę przypisanie do celów szczegółowych dla innego celu ogólnego niż ten, 

w  ramach którego realizowane jest dane przedsięwzięcie.  

Kolejne powiązanie pomiędzy wskaźnikami a lokalnym kryterium wyboru operacji widać dla 

kryterium „wykorzystanie lokalnych zasobów”. Przypomnijmy, że preferuje ono operacje, 

które wykorzystują zasoby historyczno – kulturowe, przyrodnicze oraz aktywność 

mieszkańców. Mówiąc inaczej, preferuje projekty, których produkty i rezultaty będą wpływać 

na te zasoby. Analizując system wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych celów 

szczegółowych i przedsięwzięć widać, że w dużej części dotyczą one również pozytywnych 

zmian w sferze historyczno – kulturowej (szczególnie), aktywności mieszkańców 

(w  mniejszym stopniu) oraz przyrodniczej (w najmniejszym stopniu).  

Preferowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji „wykorzystanie lokalnych 

zasobów” powinno również w sposób pozytywny korelować ze wskaźnikami oddziaływania. 

Oznacza to, że przyjęte dla strategii oddziaływanie powinno pokazywać pozytywne zmiany 

w  zakresie tych zasobów obszaru. W założeniach strategii dla LGD „Partnerstwo Izerskie” 

również widać tą pozytywną zależność, jednak ma ona mniejszy zakres niż w przypadku 

wskaźników produktu i rezultatu. Wynika to również z założeń i konstrukcji wskaźników 

oddziaływania, które osiągnięte mają zostać w dalszym horyzoncie czasowym. 

Pewne pozytywne powiązanie pomiędzy lokalnym kryterium wyboru operacji a systemem 

wskaźników widać również dla kryterium „trwałość efektów po zakończeniu”. Potencjalny 

beneficjent, chcąc spełnić założenia tego kryterium, podczas tworzenia wniosku powinien 

szczególnie wziąć pod uwagę wskaźniki rezultatu przypisane do przedsięwzięcia, w ramach 

którego będzie realizować projekt. To właśnie odnosząc się do nich w sposób jasny 

i  bezpośredni może udowodnić trwałość planowanego przez siebie projektu.  

Generalnie warto zauważyć, że przyjęte w strategii wskaźniki produktu, rezultatu 

i  oddziaływania tworzą logiczny system wzajemnych zależności, tzn. osiągnięcie 

wskaźników produktu ma bezpośredni wpływ na poziom realizacji wskaźników rezultatu 

i  docelowo wskaźników oddziaływania. Przyjęte kryteria sprzyjają również realizacji 

projektów, które będą mieć bezpośredni wpływ na wypełnienie zapisów dla konkretnych 

wskaźników. Korelacja ta jest więc pozytywna.  
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II. Badanie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. 

 

1. Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD.  

Najważniejszym dokumentem precyzującym cele i sposoby ich realizacji, zasady działania 

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

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

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

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

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

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 

z  dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

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

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

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

ta część raportu dotyczy badania funkcjonowania LGD oraz stopnia rozwoju Stowarzyszenia 

jako Partnerstwa, dokonaliśmy analizy statutu do tych właśnie uwarunkowań. Analiza 

ta  wypadła bardzo korzystnie dla Statutu LGD Widać, że jest to dokument przemyślany, 

szczegółowy oraz zgodny z wytycznymi. Na potrzeby ewaluacji szczególnie chcieliśmy 

zwrócić uwagę na następujące wnioski: 

 Już w Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w § 1 pkt. 4 mowa jest o tym, że 

„Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli 

sektora publicznego, gospodarczego i społecznego”. Zapis ten sugeruje, że LGD od 

samych założeń zaplanowane było nie tylko jako „narzędzie” do pozyskiwania 

środków finansowych, ale przede wszystkim, jako struktura partnerska, której celem 

jest wpływ na rozwój całego regionu.    

 W rozdziale II „Cele, zadania i sposoby ich realizacji” widać, że LGD nie chce 

ograniczać się tylko do realizacji zadań przypisanych w ramach Osi 4 PROW, ale 

działać na rozwój całego regionu. Dodatkowym atutem jest również to, że większość 

z 14 celów statutowych ma odzwierciedlenie w celach i przedsięwzięciach zapisanych 

w LSR.   
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 W Rozdziale II w § 8 zapisano, że Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą z jednoczesnym wskazaniem szerokiego zakresu PKD, w ramach 

których ta działalność może być faktycznie prowadzona.  

 W Rozdziale III „Członkowie stowarzyszenia” bardzo szczegółowo opisana została 

procedura przystępowania do Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członków.  

 W Rozdziale IV „Władze Stowarzyszenia. Postanowienia ogólne” opisane zostały 

poszczególne organy Stowarzyszenia oraz ich kompetencje. Ciekawym zapisem jest 

ten dotyczący niezbędnych wymogów, które powinien spełnić członek zarządu 

(wykształcenie wyższe lub średnie, ukończenie szkolenia lub kursy z zakresu 

rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich, uczestniczyć w realizacji projektów na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich) oraz wymagań dla członków Rady Programowej 

(co najmniej 50% członków musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów 

z  zakresu rozwoju obszarów wiejskich, co najmniej jedna osoba musi posiadać 

udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE, co 

najmniej 50% powinno zamieszkiwać na obszarze LSR, wykształcenie wyższe lub 

średnie, ukończenie szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów 

wiejskich i podejścia Leader). 

 W Rozdziale V „Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia” szczegółowo 

opisano kto i na jakich zasadach może kandydować do organów Stowarzyszenia.   

 Szczególnie ciekawym i rzadko spotykanym rozwiązaniem są zapisy Rozdziału VI 

„Zespoły robocze Stowarzyszenia”, które precyzują w jaki sposób członkowie 

Stowarzyszenia mogą mieć wpływ na planowanie i realizację działań. Zapisy te 

prezentują przemyślane i partnerskie podejście do funkcjonowania LGD.   

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

Programowa oraz Komisja Rewizyjna. Generalny podział kompetencji i zadania 

poszczególnych organów określone są w Statucie LGD. Organy te posiadają regulaminy 

swojego funkcjonowania uchwalone przez Walne Zebranie Członków. Regulamin taki 

posiada również biuro LGD, a uchwalony jest on przez Zarząd LGD.  



S t r o n a  | 58 

 

 

 

Na potrzeby niniejszego raportu szczegółowej analizie poddane zostały procedury dotyczące 

funkcjonowania Rady Programowej. Pełni ona bowiem szczególną rolę w procesie wdrażania 

LSR, ponieważ jest odpowiedzialna za wybór operacji do realizacji.  

Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” 

zawiera zapisy niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej procedury wyboru 

operacji. Zapisy te w wielu miejscach są „standardowe”, tzn. zgodne z wytycznymi dla LGD 

oraz tożsame z zapisami Regulaminów Rad innych LGD. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na 

kilka rozwiązań przyjętych w Regulaminie. 

Wnioski: 

 W regulaminie w § 2 pkt. 2 można znaleźć zapisy określające kompetencje Rady poza 

przypisaną do niej oceną wniosków. Dotyczą one m.in. kwestii opiniowania projektu 

LSR czy opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd.   

 Dobrym rozwiązaniem są zapisy § 4 jasno określające kiedy nieobecność członka 

Rady można uznać za usprawiedliwioną oraz w jakich okolicznościach członek Rady 

może zostać odwołany.   

 W § 5 regulamin daje możliwość i określa warunki wypłacania diet członkom Rady 

za udział w posiedzeniach poświęcanych ocenie wniosków. To dobra praktyka, 

stosowana również przez większość LGD.  

 W § 6 określone zostały warunki, na podstawie których można uznać za 

usprawiedliwioną nieobecność członka na posiedzeniu Rady. To dobre rozwiązanie 

nie rodzące wątpliwości kiedy nieobecność może zostać usprawiedliwiona.   

 W § 11 mowa jest o konieczności zapewnienia quorum podczas posiedzenia Rady. 

Z  analizy tego paragrafu wywnioskować można, że chodzi o quorum w sensie 

zapewnienia uczestnictwa minimalnej dopuszczalnej liczby członków Rady. 

W  związku z kontrolami prowadzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i pismami 

wysyłanymi przez tą instytucję, a dotyczącymi konieczności zachowania podczas 

posiedzeń Rady parytetu podziału na trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy 

sugerujemy wprowadzenie do regulaminu zapisu dotyczącego konieczności 

zachowania tego parytetu podczas posiedzeń Rady.       

 W § 12 i 13 szeroko i szczegółowo zapisano zasady związane z procedurą wyłączenia 

członka Rady Programowej od udziału w wyborze operacji. To dobra praktyka, 
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ponieważ zachowanie tej zasady jest niezbędne za uznanie decyzji i wyborów 

dokonanych przez Radę Programową za prawomocne.   

 W Rozdziale VIII szczegółowo przedstawiono procedurę odwoławczą od decyzji 

Rady Programowej. W § 20 pkt. 1 mowa jest, że „każdy wnioskodawca ma prawo do 

odwołania się od decyzji Rady Programowej. Jedynym organem uprawnionym do 

rozpatrywania odwołań jest Rada Programowa”.  

 W § 20 dotyczącym procedury odwoławczej brak jest informacji czego odwołanie 

może dotyczyć – czy od błędów w procedurze wyboru? Czy od oceny na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru operacji? Jako podstawę odwołania wskazano jedynie 

„informację o nie zakwalifikowaniu operacji do dofinansowania”. Należałoby 

precyzyjnie określić jaka sytuacja może być podstawą do rozpoczęcia procedury 

odwoławczej.    

Kolejnym dokumentem poddanym analizie był Regulamin Pracy Zarządu. Dokument ten 

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

wewnętrzną oraz sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń oraz spotkań. Dobrym 

rozwiązaniem jest, analogicznie do zapisów statutu, wzięcie pod uwagę przy formułowaniu 

zadań dla zarządu faktu, że LGD jest stowarzyszeniem, które może realizować inne zadania 

poza wdrażaniem LSR. Dotyczy to m in. zapisów dotyczących możliwości opracowywania 

planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.  

Następnie analizie poddany został Regulamin Komisji Rewizyjnej. Dokument ten spełnia 

minimalne wymagania a zadania Komisji Rewizyjnej nie wybiegają poza standardowe 

rozwiązania przyjęte w stowarzyszeniach.  

Ostatnim analizowanym dokumentem był Regulamin Pracy Biura. Dokument ten jest 

obszerny i szczegółowo opisuje zadania biura oraz podział kompetencji pomiędzy stanowiska 

wymienione w strukturze organizacyjnej biura. W kompetencjach poszczególnych stanowisk 

zawarte zostały wszystkie niezbędne zadania do prawidłowego funkcjonowania 

Stowarzyszenia jako LGD i prawidłowego wdrażania LSR. Widać, że struktura organizacyjna 

i podział kompetencji zostały szczegółowo przemyślane.       

Z analizy dostępnych danych oraz przeprowadzonych wywiadów grupowych 

i  indywidualnych wyciągnąć można następujące wnioski dotyczące funkcjonowania 

i  realizacji zadań przez biuro w sferze przekazywania informacji i organizacji komunikacji 

wewnątrz LGD: 
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 Ocena przekazywania informacji i komunikacji w LGD jest jednoznacznie pozytywna. 

Dotyczy to również oceny sposób informowania o konkursach, naborach i działaniach 

LGD.  

 Komunikacji wewnątrz Partnerstwa nie regulują żadne formalne procedury, lecz 

wypracowane przez biuro sposoby komunikacji. Najważniejsze informacje 

przekazywane są pocztą e-mailową oraz zawarte w kwartalniku „Echo Izerskie”. 

Wszystkie informacje i dokumentu są na bieżąco dostępne w biurze LGD. 

 

2. Ocena stopnia integracji i rozwoju Partnerstwa. 

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

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

1991r. i stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym 

do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest 

zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie 

lokalnym. LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: 

publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań 

celem wymiany doświadczeń,  wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. 

W  latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW) działania Osi  4.  

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

aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych 

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

oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez 

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

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

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

i  umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które 

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

najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna Grupa Działania wybiera 

projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej 

lokalnej strategii rozwoju.” 
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Widać więc, że Lokalne Grupy Działania, zgodnie z wytycznymi Leadera, zawiązywane były 

jako organizacje, które mają spełniać również cechy partnerstwa trójsektorowego.    

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

Partnerstwa składa się z 12 następujących po sobie etapów: 

1. Ustalenie zakresu działania – zrozumienie problemu/wyzwania; zebranie informacji; 

konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi darczyńcami; 

zbudowanie wizji (dla) partnerstwa. 

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

zapewnienie ich zaangażowania; motywowanie partnerów do wspólnych działań. 

3. Zawiązanie partnerstwa – partnerzy tworzą podstawy współpracy poprzez ustalenie 

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

partnerstwo. 

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

do realizacji. 

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

partnerstwa w dłuższej perspektywie czasu.  

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

i  pozyskują środki finansowe i inne zasoby.  

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

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

osiągnięcia uzgodnionych rezultatów.  

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

zakładane cele? 

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

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

z  partnerstwa wyjść i zostać zastąpieni przez nowych partnerów.  

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

zebranych doświadczeń. 

11. Instytucjonalizacja – stworzenie odpowiednich struktur i mechanizmów, które 

umożliwią kontynuację działalności partnerstwa.  

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

struktury lub zakończenie współpracy uzgodnione przez partnerów.  
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Po analizie danych źródłowych oraz wnioskach płynących z wywiadu grupowego można 

stwierdzić, że Partnerstwo reprezentowane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Izerskie” 

przeszło, zarówno przed podjęciem działań w ramach Programu Leader oraz w trakcie 

wdrażania LSR,  już 12 etapów, a obecnie na potrzeby przyszłego okresu programowania 

ponownie wchodzi w proces realizacji etapów od 8 do 12.  

Zgodnie z zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju opisem proces budowania Partnerstwa 

wyglądał następująco: „Początki partnerstwa na Pogórzu Izerskim sięgają 2002 roku. 

Wówczas rozpoczęły się wspólne działania na obszarach wiejskich. Szkolenie z partnerstwa 

„Ożywienia Gospodarczego” w powiecie lwóweckim i lubańskim, zrealizowane 

z  Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwoliło poznać się uczestnikom i wspólnie 

zaplanować pierwsze pomysły na projekty, które były początkiem partnerstwa. W trakcie 

warsztatów współpracowały samorządy gminne i powiatowe, przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, nauczyciele, sołtysi, rolnicy, związki zawodowe. Było to dla wszystkich nowe 

doświadczenie, które uczyło partnerstwa i wspólnego działania. Wszyscy mogliśmy się 

przekonać, że łatwiej można wypracować kierunek działań, poprzez argumentację i hierarchię 

ważności. Pozwoliło to na opracowanie krótkoterminowego i długoterminowego planu 

działań. Poznanie siebie nawzajem, umożliwiło diagnozę potencjału ludzkiego na Pogórzu 

Izerskim. Współpraca partnerów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Regionalnego 

Stowarzyszenia Obszary Wiejskie oraz Południowo – Zachodniego Forum Samorządowego 

POGRANICZE pomogły w aplikacji do Pilotażowego Programu LEADER+ wprowadzanego 

w Polsce w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, na lata 2004-2006. Była to szansa 

na rozwój naszego partnerstwa i pozyskanie środków na opracowanie Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zawierała diagnozę naszego obszaru, wypracowaną 

oddolnie przez aktywnych mieszkańców, wszystkich, którzy chcieli zmian i mieli swoje 

pomysły, na przywrócenie dawnej świetności Pogórza Izerskiego zapomnianego, przez 

katastrofę ekologiczną. Beneficjentem, który pozyskał dofinansowanie była Dolnośląska Izba 

Rolnicza w kwocie 105 000 tys. złotych. Fundatorem i założycielem Fundacji Partnerstwo 

Izerskie Bogactwem Trójgranicza było Dolnośląskie Regionalne Stowarzyszenie Obszary 

Wiejskie. Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 750 000 tys. złotych, realizowała 

ZSROW, w ramach II schematu LEADER+. Realizacja 9 małych projektów uczyła nas 

partnerstwa, wspólnych działań. Prowadziliśmy wspólną promocję 11 Gmin, rozpoczęliśmy 

pełną informację o pozyskiwaniu środków unijnych. Nasze doradztwo pozwoliło 
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mieszkańcom poznać zasady, funkcjonowania organizacji pozarządowych, możliwości 

finansowania swoich pomysłów, przy naszej pomocy powstały Stowarzyszenia założone 

przez mieszkańców sołectw, również Stowarzyszenia Sołtysów, zrzeszające sołectwa z całej 

Gminy. Podnoszenie świadomości mieszkańców, poprzez szkolenia, pokazało potrzeby wsi 

i  aktywnych ludzi gotowych na zmiany. Analizy, ekspertyzy wykonane w ramach projektu, 

wskazały kierunki rozwoju Pogórza Izerskiego. Umożliwiło to nam między innymi 

wytyczenie i oznakowanie szlaku konnego, promocję gospodarstw agroturystycznych, które 

rozpoczęły współpracę w ramach partnerstwa. Pozwoliło nam poznać dziedzictwo kulinarne, 

które zostało przywiezione z osadnikami na teren Pogórza Izerskiego. Efektem wspólnych 

działań jest zarejestrowanie 2 produktów tradycyjnych „Czarne gołąbki Krużewnickie” oraz 

„Świnka po Zaciszańsku”, wydano katalog z przepisami. Bardzo dużym zainteresowaniem do 

dziś cieszą się, działania z „Odnowy Wsi”, które mobilizują mieszkańców do opracowywania 

planów odnowy miejscowości. Tworzenie dokumentu dla mieszkańców jest bardzo ważnym 

etapem, dowartościowania społeczności lokalnej, wspólnego planowania. Utworzyliśmy 18 

grup, które można również nazwać partnerstwami „Odnowy Wsi”. Wspólne działania 

z  młodzieżą pozwoliły na organizacje wyjazdu studyjnego i pokazanie funkcjonowania 

klubów w Saksonii. Współpraca trójgraniczna pozwoliła nam wypracować strategię 

współpracy Polska-Czechy-Saksonia z określeniem priorytetów na kolejne lata. 

Przygotowano propozycję projektu współpracy na lata 2010-2011. Wspólna impreza 

Partnerstwa z udziałem Gminy Lubań wypromowała małą wieś Henryków, koło Lubania. 

Poprzez swoją nazwę i 1300-letniego cisa jest obecnie znana nie tylko w okolicy i na Dolnym 

Śląsku. Gościli u nas przedstawiciele Niemiec, Holandii, Austrii. Realizacja projektu 

umocniła nasze Partnerstwo. Publikacje, prezentacje, promocja produktów tradycyjnych na 

imprezach lokalnych, targach, zainteresowały przedstawicieli gmin sąsiednich, które nie 

uczestniczyły w pilotażu LEADER+. Wszystkie podjęte działania wpłynęły na  zwiększenie 

naszej grupy partnerskiej i chęć dalszej współpracy w nowym programie LEADER. W dniu 

11 stycznia 2008 r. w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie informacyjne, które 

zorganizowane zostało wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który reprezentował 

Departament Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa, Wydział Obszarów Wiejskich. Celem 

spotkania był program PROW 2007-2013, który będzie wdrażany przez Samorząd 

Województwa. Zaproszono przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, oświaty, oraz mieszkańców Pogórza Izerskiego. Mogli oni 

poznać zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości pozyskiwania środków dla 
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mieszkańców obszarów wiejskich. Jedenaście samorządów gminnych wraz 

z  przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi rozpoczęło budowanie partnerstwa, 

uczestnicząc w pilotażowym Programie LEADER+. Kolejne cztery samorządy zostały 

zaproszone na spotkanie, aby wspólnie przedyskutować ich udział w naszym partnerstwie 

(forma prawna i obszar działania LGD). Przedstawione informacje oraz analiza form 

prawnych uczestniczenia Samorządów Gminnych, jako członków zwyczajnych i brania 

pełnego udziału w budowaniu Partnerstwa, zadecydowała o powstaniu LGD w formie 

Stowarzyszenia. LGD powstało na podstawie art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz.634). Zebrani 

wybrali 9 osobowy zespół do opracowania statutu na zebranie założycielskie, w skład zespołu 

wchodzili przedstawiciele samorządów lokalnych, członków Zarządu Fundacji, 

przedsiębiorców. W dniu 18 kwietnia 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie 

Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, Parafia, osoby fizyczne zainteresowane 

wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju Pogórza Izerskiego. Stowarzyszenie LGD założyło 

33 osoby. Założyciele wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia LGD - 

Partnerstwo Izerskie”. 

Widać więc, że proces budowania Partnerstwa jest procesem długoletnim, w który 

zaangażowani są przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz 

gospodarczego. Ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że Partnerstwo funkcjonowało początkowo 

jako ciało nieformalne, spajane wizją i zaangażowaniem poszczególnych partnerów. 

Podkreślić należy również wagę efektów osiągniętych dzięki realizacji projektów i działań 

z  innych źródeł niż PROW. Konkludując można stwierdzić, że LGD jest jedynie jednym 

z  elementów i narzędzi funkcjonującego Partnerstwa a nie organizacją, która zainicjowała 

proces partnerski na potrzeby pozyskania środków z PROW. Sytuacja ta powinna pozwolić na 

myślenie o Partnerstwie w perspektywie strategicznej i długoletniej z uwzględnieniem 

unijnych środków na rozwój wsi i LGD jako narzędziem, a nie celem samym w sobie. 

Według respondentów biorących udział w wywiadach grupowych i indywidualnych 

najważniejsze wnioski płynące z procesu budowania i funkcjonowania Partnerstwa są 

następujące: 
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 W ramach Partnerstwa Izerskiego nie ma ani dominującej pojedynczej gminy, ani 

dominującego sektora. Interesy pojedynczych członków nie przeważają nad interesem 

Partnerstwa. Nie ma również zagrożenia, że się to w najbliższej przyszłości zmieni. 

 Pojawiły się jedynie pojedyncze głosy mówiące o tym, że widać pewną dominację 

sektora samorządowego, a w ramach niego gmin z większym potencjałem 

organizacyjnym i finansowym – Zgorzelca, Gryfowa Śląskiego i Lubania.  

 Równowaga ta została wypracowana na samym początku zawiązywania Partnerstwa 

i  podczas pierwszego okresu funkcjonowania kiedy pojawiły się takie zagrożenia. 

 Mechanizmem, który umożliwił uniknięcie sytuacji dominacji są i były częste 

rozmowy i konsultacje, poprzez które udaje się wypracować kompromis/konsensus. 

Rozmowy te są inicjowane przez Zarząd i wiążą się np. z uzgodnieniem podziału 

środków na „Odnowę i rozwój wsi” czy koniecznością osiągnięcia określonych 

wskaźników. Podkreślano szczególną rolę Prezes Zarządu w procesie równoważenia 

interesów poszczególnych podmiotów i utrzymania priorytetu interesu Partnerstwa. 

 W zgodnej opinii interesy poszczególnych członków Partnerstwa są zbieżne 

z  interesami Partnerstwa jako całości. 

 Jako cele długookresowe Partnerstwa wskazano na wykonanie zadań do końca 

w  bieżącym okresie programowania, ich rozliczenie i otrzymanie refundacji 

w  całości. Po drugie, dobre przygotowanie się do nowego okresu. Po trzecie, 

podtrzymanie powstałej aktywności społecznej, oddolnej w okresie przejściowym, gdy 

brak będzie jeszcze środków. Jako cel długo i krótkookresowy wskazano wspieranie 

tworzenia III sektora na terenie działania LGD. Miałoby temu służyć utworzeniu 

funduszu pożyczkowego dla NGO (trwają rozmowy z gminami) oraz przygotowanie 

się do wdrożenia instrumentu Inicjatywy Lokalnej. Oprócz powyższych, kontynuacja 

rozpoczętych działań oraz podjęcie wysiłku organizacyjnego i szkoleniowego, aby 

móc aplikować o środki z RPO na tworzenie miejsc pracy i walkę z ubóstwem. 

 Raz w roku w okresie jesiennym do porządku obrad sesji Rad Gmin i Komisji oraz 

spotkań z Sołtysami wpisywany jest punk –Stan realizacji PROW 2007-2013 Oś 4 

LEADER. Informacja ma na celu przybliżenie zrealizowanych działań w ramach 

ogłaszanych naborów zaawansowanie wydania realizacji budżetu, przekazanie 

planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach realizacji Wdrażania LSR. Należałoby 

kontynuować tą formę przekazu jako dobrą praktykę. 
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 W ramach wywiadów indywidualnych pojawiły się również takie cele, jak rozbudowa 

infrastruktury turystycznej, wspólne działania promocyjne – zwłaszcza multimedialne, 

rozbudowa infrastruktury drogowej (drogi gminne). Wskazywano również na 

kultywowanie tradycji, poprawę zamieszkiwania na terenach wiejskich i ogólnie 

rozwój wsi. 

 Jako elementy/zasoby/potencjał spajające Partnerstwo wskazane zostały: wspólna 

promocja (zwłaszcza walorów turystycznych), wspólne imprezy spajające lokalne 

społeczności, wspólny cel rozwój gospodarczy i rynek pracy, wzajemna pomoc. 

Podczas wywiadów indywidualnych wskazano takie elementy spajające, jak: wspólne 

potrzeby i interesy związane z podobnymi uwarunkowaniami społeczno-

gospodarczymi, wspólne działania promocyjne, wspólne działania, zwłaszcza 

imprezy, zamieszkiwanie określonego terenu – pogórza Izerskiego, więzi towarzyskie.  

 Jako zasoby/potencjał Partnerstwa wskazane zostały następujące rzeczy: 

zasoby/czynnik ludzki, współpraca pomiędzy ludźmi i instytucjami, walory 

turystyczne i lokalni twórcy, rozpoznawalna szata graficzna Partnerstwa. Podczas 

wywiadów indywidualnych wskazano takie zasoby/potencjał, jak: zasoby i potencjał 

ludzki, zasoby i potencjał turystyczny (rozumiany głównie jako położenie), zasoby 

i  potencjał przyrodniczy, zasoby i potencjał historyczny (rozumiany jako historia, 

tradycja terenu oraz architektura), surowce mineralne.  

 Obecny stan LGD pozwalałby na samodzielny wybór i nadzór nad projektami 

realizowanymi przez beneficjentów. Wymagałoby to zwiększenie zatrudnienia 

w  biurze.  

 Przekazanie nadzoru i wyboru do LGD przełożyłoby się na uproszczenie 

i  przyśpieszenie realizacji projektów oraz zwiększenie liczby składanych wniosków 

i  ich wyższą wartość. 

 Struktura i forma prawna Partnerstwa nie powinna być zmieniana w okresie 2014-

2020. Obecna sprawdza się i zapewnia kolegialność i decyzyjność.  

 Powinna zostać również trzymana trójsektorowość na poziomie Rady, choć strona 

przedsiębiorców ma mało czasu na udział w jej działaniach, co jednak polepszyło 

przejście na program elektroniczny, to zapewniają inny, ważny i potrzebny punkt 

widzenia.  

 Podczas wywiadów indywidualnych pojawiły się również głosy, że to przedstawiciele 

samorządu są najbardziej zaangażowani w pracę Rady oraz generalnie 
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w  funkcjonowanie Partnerstwa, a pozostałe sektory czy to ze względu na brak czasu 

(przedsiębiorcy) czy generalnie strukturalną słabość (organizacje pozarządowe), nie 

angażują się tak bardzo w działalność Stowarzyszenia.   

 

Rekomendacje: 

 Przekazanie LGD całości wyboru i nadzoru nad realizacją projektów w ramach 

„Małych Projektów”, gdzie kwota dofinansowania jest nieduża, a bariery 

biurokratyczne i związane z odległością drogi do Wrocławia (siedziby UMWD) 

ogromne.  

 Przejęcie przez Partnerstwo oceny i nadzoru nad projektami w celu ułatwienia 

realizacji projektów, zwłaszcza dla małych stowarzyszeń.  

 Zmiana procedury i sposoby dofinansowywania projektów realizowanych przez 

stowarzyszenia na zaliczkowanie lub wypłacania całej kwoty z góry. 

 Możliwość pożyczania przez LGD środków na zapewnienie wkładu własnego ze 

strony stowarzyszeń.   

 Jeśli nie byłoby możliwości przekazania całości nadzoru, to przynajmniej należy 

przenieść ocenę formalną do LGD. Obecnie istniejący problem jest taki, że 

w  autopoprawkach można zmienić wszystko. 

 W przypadku przekazania całości oceny i nadzoru, zwiększenie obsady Biura 

o  3  osoby.  

 Działanie LGD usprawniłoby również ogłaszanie konkursów nie na limity, lecz nabór 

ciągły.  

 Wymóg wyboru do Rady w nowym okresie osób posiadających już doświadczenie 

z  poprzednich lat.  

 Zwiększenie formalnej odpowiedzialności Rady, która wybiera projekty, określa 

limity, a formalnie obecnie odpowiedzialny jest Zarząd.  

 Zmiana systemu wdrażania tak, aby niekwestionowane były przez podmioty 

wdrażające decyzje Rady Programowej. 

 

Po analizie wniosków i rekomendacji płynących z wywiadów grupowych i indywidualnych 

widać, że w Partnerstwie panuje konsens odnośnie oceny obecnego funkcjonowania 

Partnerstwa, jego zasobów i potencjału oraz roli jaką mogłoby i chciało pełnić w okresie 

wdrażania 2014 – 2020.  Widać jedynie, że należy wzmocnić zarówno sam sektor 
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przedsiębiorców oraz szczególnie sektor społeczny, jak i ich rolę i znaczenie w ramach 

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

stopień ich osiągnięcia dla „Partnerstwa Izerskiego”: 

Określenie stopnia osiągnięcia czynników sukcesu przez „Partnerstwo Izerskie” 

Czynniki Wysoki stopień 

osiągnięcia 

Średni stopień 

osiągnięcia 

Niski stopień 

osiągnięcia 

Różnorodność partnerów i ich wspólne zaangażowanie w działanie X X  

Wspólna wizja i cele  X  

Jasna, spójna strategia oparta na lokalnych potrzebach X   

Jasne i przejrzyste reguły funkcjonowania i komunikacji X   

Silne, ale nie dominujące przywództwo X   

Suwerena decyzyjność na poziomie lokalnym  X  

Pewne i elastyczne finansowanie  X  

Silne zaangażowanie grup i liderów lokalnych X   

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

Atmosfera zaufania wewnątrz Partnerstwa X   

 

 

Wnioski i rekomendacje: 

 Średni poziom w przypadku czynnika „różnorodność partnerów i ich wspólne zaangażowanie w działanie” wynika z zasygnalizowanej 

przez członków LGD dysproporcji pomiędzy zaangażowaniem w działalność Partnerstwa poszczególnych sektorów. Analizując dane 

z  wywiadów widać pewną dominację i większą chęć wpływu na Partnerstwo przedstawicieli sektora publicznego.  

 Średni poziom w przypadku czynnika „wspólna wizja i cele” wynika z zdefiniowanych podczas wywiadów grupowych szerokiego 

wachlarza celów strategicznych, czasami odmiennego dla przedstawicieli poszczególnych sektorów;  

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

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

pełnej suwerenności w doborze narzędzi i metod realizacji zaplanowanych celów dla Partnerstwa; 

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

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

Już teraz należy zastanowić się nad finansowaniem funkcjonowania Partnerstwa i jego biura w okresie przejściowym pomiędzy 

perspektywą finansową 2007 – 2013, a rozpoczęciem finansowania w okresie 2014 – 2020. Zarząd powinien również przygotować 

scenariusz na wypadek nie uzyskania dofinansowania na realizację Leadera w kolejnej perspektywie finansowej i konieczności 

finansowania Partnerstwa z innych źródeł.   
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 W przypadku pozostałych czynników ocenionych na poziomie „wysoko” należy w dalszym ciągu skupić się na budowaniu atmosfery 

zaufania pomiędzy członkami oraz animowaniu większego zaangażowania przedstawicieli społeczno – gospodarczych i liderów 

w  działania Partnerstwa.  
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Na koniec tej części rozważań przyjrzyjmy się najczęstszym barierom (zagrożeniom) w funkcjonowaniu Partnerstw oraz spróbujmy określić ich 

stopień w przypadku LGD „Partnerstwo Izerskie”.  

 

Określenie barier w funkcjonowaniu „Partnerstwa Izerskiego” 

Bariery Wysoki poziom Średni poziom Niski poziom 

Ograniczony mandat demokratyczny i niska wiarygodność   X 

Nadreprezentacja w Partnerstwie lokalnych elit X   

Zbytnia koncentracja na realizacji projektów i wydaniu pieniędzy niż 

zbudowaniu spójnego programu zintegrowanego rozwoju 

 X  

Krótkoterminowe spojrzenie/planowanie    X 

Ograniczenie poszukiwań kolejnych partnerów z różnych sektorów  X   

Niedostateczna przejrzystość w działaniu Partnerstwa   X 

Skierowanie całej energii na poszukiwanie nowych źródeł finansowania   X 
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Wnioski i rekomendacje: 

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

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

podmiotów z trzech sektorów. Po drugie, ludzie angażują się w działania Partnerstwa, jeśli widzą w nim bezpośredni interes lub cele są 

tożsame z ich celami indywidualnymi. W przypadku LGD taka motywacja przyświecała głównie przedstawicielom sektora publicznego, 

w dużo mniejszym stopniu sektora społecznego i w niewielkim - sektora gospodarczego. Po trzecie, w Polsce mamy generalnie niski 

poziom zaangażowania społecznego, rozumianego również jako członkostwo w organizacjach pozarządowych. Bariery te można 

przezwyciężyć pokazując Leadera nie tylko jako źródło finansowania projektów, ale jako narzędzie integracji i aktywizacji mieszkańców, 

a Partnerstwo jako forum, gdzie wypracowywane i realizowane są wspólne cele bez dominacji interesów któregoś z sektorów. Jest to 

bardzo trudne zadanie, wymagające zmiany mentalności i postaw.  

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

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

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

akceptację i zaangażowanie w działanie Partnerstwa. Warto podkreślić, że w momencie powołania LGD liczyło 45 członków (sektor 

publiczny – 19, sektor społeczny – 19, sektor gospodarczy – 7). Obecnie LGD liczy 57 członków (sektor publiczny – 19, sektor 

społeczny – 27, sektor gospodarczy – 11). Warto podkreślić, że na tle innych, mniejszych obszarowo i liczebnie LGD, to bardzo mała 

ilość członków.       

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

wywiadach wynika, że LGD postrzegane jest przede wszystkim jako źródło finansowania projektów. Rodzi to zagrożenie 

o  rozpoznawalność dotychczasowych działań Partnerstwa i pytanie o sens funkcjonowania LGD w przypadku nie otrzymania 

dofinansowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pośród członków Partnerstwa i LGD oraz lokalnej społeczności należałoby 
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rozpocząć cykl publicznych debat/dyskusji prezentujących osiągnięcia i sukcesy Partnerstwa we wdrażaniu LSR, promocji obszaru, 

podnoszeniu kompetencji organizacji i liderów lokalnych, inicjowaniu innych partnerskich działań. Podczas takich spotkań powinny być 

zbierane również sugestie odnośnie roli i zadań Partnerstwa w następnych latach.  
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IV. Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny. 

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

kategoriach ilościowych oraz jakościowych. Przyjrzyjmy się na początek miernikom 

ilościowym.  

Jednym z mierników tych efektów może być zestawienie działań związanych 

z  rozpowszechnianiem informacji o założeniach LSR i informacji o zasadach przyznawania 

pomocy finansowej (dane na podstawie sprawozdań lata 2009 – 2012): 

 

Data Miejsce Opis 

01.06.2009-

30.12.2009 

Ubocze Doradztwo w biurze LGD 

06.07.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu realizacji LSR dla Członków 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- 

Partnerstwo Izerskie” 

27.11.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu realizacji LSR dla Członków 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- 

Partnerstwo Izerskie” 

2009 Teren LGD Zamieszczanie materiałów na stronie www 

Lokalnej Grupy Działania 

2009 Teren LGD Dystrybucja LSR- w formie wydawnictwa na 

terenie działania LGD 

05.01.2009 Gryfów Śląski Konferencja zatwierdzająca LSR i 

podsumowująca realizację Pilotażowego 

Programu LEADER+                 

24.07.2009 Lubań Spotkanie informacyjne na temat Lokalnej 

Strategii Rozwoju i sposobu realizacji 

22.06.2009 Lubań Spotkanie informacyjne na temat Lokalnej 

Strategii Rozwoju i sposobu realizacji 

29.10.2009 Lubań Spotkanie informacyjne na temat Lokalnej 

Strategii Rozwoju i sposobu realizacji 

12.07.2009 Henryków Lubański Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i 

Henrykowa rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

06.09.2009 Sulików Wojewódzko Diecezjalne Dożynki w Sulikowie 
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rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

20.09.2009 Lubomierz Dożynki Powiatowe w Lubomierzu 

rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

06.07.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu realizacji LSR, oraz zasady 

przyznawania pomocy w ramach działania 413 

Wdrażanie LSR dla Członków „Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie”,  

29.12.2009 Gryfów Śląski  Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR  

28.12.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR  

30.12.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR  

29.12.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR  

22.12.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR  

22.12.2009 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania „Małe Projekty”  

04-05.11.2009 Trójca Szkolenie w ramach działania „Odnowa wsi” 

12-13.11.2009 Oleszna Podgórska Szkolenie w ramach działania „Odnowa wsi” 

02-03.11.2009 Chmieleń Szkolenie w ramach działania „Odnowa wsi” 

16-17.11.2009 Wojciechów Szkolenie w ramach działania „Odnowa wsi” 

16 i 18.11.2009 Marczów Szkolenie w ramach działania „Odnowa wsi” 

23.02.2010 Warta Bolesławiecka Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

25.02.2010 Nowogrodziec Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

26.02.2010 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

01.03.2010 Wleń Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

02.03.2010 Mirsk Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

05.03.2010 Lubań Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

11.03.2010 Zawidów Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  
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12.03.2010 Świeradów Zdrój Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

17.03.2010 Zgorzelec Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

01.03.2010 Lwówek Śląski Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

02.03.2010 Lubomierz Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

04.03.2010 Leśna Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

05.03.2010 Olszyna Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

08.03.2010 Siekierczyn Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

09.03.2010 Sulików Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

11.03.2010 Stara Kamienica Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

12.03.2010 Platerówka Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

29.06.2010 Gryfów Śląski Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

11-13.06.2010 Gryfów Śląski Kwisonalia 2010 Gryfów Śląski 

rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

24.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

26.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

27.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

31.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

12.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

13.05.2010  Mirsk Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

19.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

10.05.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

28.06.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

07.06.2010 Koźmin Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

08.06.2010 Radomierzyce Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

09.06.2010 Spytków Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

10.06.2010 Radogoszcz Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

14.06.2010 Brzeziniec Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  
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16.06.2010 Gierałtów Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

17.06.2010 Parzyce Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

29.06.2010 Ubocze Szkolenie z zakresu założeń i  realizacji LSR  

04.07.2010 Gościszów Pieczenica rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

10-11.07.2010 Henryków Lubański Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i 

Henrykowa rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

16-18.07.2010 Lwówek Śląski Lwóweckie Lato Agatowe rozpowszechnianie 

informacji o założeniach LSR 

24-25.07.2010 Wleń Urodziny Gołębiarki rozpowszechnianie 

informacji o założeniach LSR 

24-25.07.2010 Mirsk Gala Izerska rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

13-15.08.2010 Lubomierz Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych 

rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

04.09.2010 Zawidów Imieniny Jakuba rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

05.09.2010 Kościelniki Dożynki Gminne w Kościelnikach 

rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

12.09.2010 Siekierczyn Dożynki Powiatowe w Siekierczynie 

rozpowszechnianie informacji o założeniach LSR 

18.09.2010 Świeradów-Zdrój Izerskie Babie Lato rozpowszechnianie informacji 

o założeniach LSR 

19.09.2010 Olszyna Dożynki Gminne rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

11.06.2010 Lwówek Śląski Festiwal Piwa Lwówek Śląski rozpowszechnianie 

informacji o założeniach LSR 

18.09.2010 Warta Bolesławiecka Pożegnanie Lata rozpowszechnianie informacji o 

założeniach LSR 

06.06.2010 Sulików Międzynarodowy Wyścig Kolarski DHL Bałtyk- 

Karkonosze TOUR rozpowszechnianie informacji 

o założeniach LSR 



S t r o n a  | 79 

 

 

 

 17 gmin Artykuły prasowe rozpowszechniające informację 

o założeniach LSR 

 17 gmin Kwartalnik Echa Izerskie rozpowszechnianie 

informacji o założeniach LSR 

 17 gmin Strona Internetowa 

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 

16.02.2011 Gryfów Śląski  Szkolenie warsztatowe z kosztów 

kwalifikowanych Małych Projektów zgodnie z 

przedsięwzięciami zawartymi w LSR  

25.01-

30.01.2011 

Berlin Udział w targach Grune Woche  

14.08.2011 Zaręba Impreza kulturowa Podróż do 

osiemnastowiecznej Zaręby rozpowszechnianie 

informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

17.07.2011 Henryków Lubański Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i 

Henrykowa rozpowszechnianie informacji o 

zasadach przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

16.07.2011 Lwówek Śląski Lwóweckie Lato Agatowe rozpowszechnianie 

informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

26.06.2011 Wleń Urodziny Gołębiarki rozpowszechnianie 

informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

23.07.2011 Mirsk Gala Izerska rozpowszechnianie informacji o 

zasadach przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

22.07.2011 Mirsk Izerskie Klimaty Izerskie Bogactwa 

rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

http://www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/
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08-15.08.2011 Lubomierz Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych 

rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

20.08.2011 Świeradów Zdrój Lato z radiem rozpowszechnianie informacji o 

zasadach przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

20.08.2011 Mojesz II Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe Imieniny 

Napoleona rozpowszechnianie informacji o 

zasadach przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

28.08.2011 Szczytnica Dożynki Gminne w Szczytnicy 

rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

07.10.2011 Mikułowa Seminarium - rozpowszechnianie informacji o 

zasadach przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

18.09.2011 Henryków Lubański  Udział w imprezie plenerowej „dożynki w 

Henrykowie Lubańskim”  rozpowszechnianie 

informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

10.06.2011 Krzyżowa  Udział w IV Kongresie Odnowy Wsi 

rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

07.10.2011 Mikułowa  Seminarium wymiany doświadczeń oraz 

możliwości pozyskiwania środków dla rozwoju 

organizacji pozarządowych 

 Targi Berlin, Polski Ośrodek 

Informacji Turystycznej POT 

Berlin, Global Katowice, 

wydawnictwa Expoin Gościnna 

Magazyn Expoin – Gościnna Polska – prezentacja 

Partnerstwa Izerskiego w języku polskim, 

angielskim, niemieckim  
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Polska,  

 TOUR SALON Poznań, 

TOURISTIK&CARAVANING 

Lipsk 

Magazyn Expoin – Gościnna Polska – prezentacja 

Partnerstwa Izerskiego w języku polskim, 

angielskim, niemieckim 

 17 gmin Strona internetowa 

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 

rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

15.02. – 

15.03.2011 

17 gmin Spot radiowy w Muzycznym Radiu – kampania 

reklamowa projektu „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” 

 17 gmin Kwartalnik Echa Izerskie rozpowszechnianie 

informacji o zasadach przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

03.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

04.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

10.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

11.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

17.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

18.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

25.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

28.02.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

03.03.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 
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04.03.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

10.03.2011 Zgorzelec Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

14.03.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

23.03.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

7.04.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

8.04.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

14.04.2011 Ubocze Szkolenie z zakresu zasad przyznawania pomocy 

w ramach działania 413 Wdrażanie LSR 

25-29.01.2012 Berlin Udział w Targach Grune Woche   

20.05.2012 Gryfów Śląski Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego na 

Pogórzu Izerskiem  

23.06.2012 Warta Bolesławiecka Święto Tradycji Świętojańskiej w Izerach  

10.06.2012 Zaręba Impreza Odkrywamy Tajemnice Zaręby  

01.05.2012 Olszyna Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych  

23.06.2012 Leśna Impreza Swojskie Granie 

25.08.2012 Żarska Wieś Impreza Kartoflana Biesiada w Izerach   

14.07.2012 Henryków Lubański  Przegląd zespołów folklorystycznych  

19.08.2012 Mojesz  Niecodzienny jarmark dziedzicowy  

21.07.2012 Mirsk  Impreza Izerskie Klimaty, Izerskie Bogactwo 

29-30.05.2012 Świdnica  Uczestnicy kongresu Regionu 

23.06.2012 Olszyna  Uczestnicy Dog trekkingu  

10.05.2012 Jelenia góra  Uczestnicy Targów Turystycznych TOURTEC  

28.05.2012 Lwówek Śląski Uczestnicy Targi Pracy   

15.07.2012 Henryków Lubański Uczestnicy Imienin Henryka, Henryki w 
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Henrykowie  

19.12.2012 Zgorzelec Uczestnicy konferencji Inspirująca  kobieta 

06-10.09.2012 Freiberg Uczestnicy Targów 

14.11.2012 Mysłakowice Uczestnicy konferencji rezultatów PROW 2007-

2013 

29.09.2012 Lwówek Śląski Uczestnicy Dary lasów 

09.09.2012 Marczów Uczestnicy Dożynek gminnych  

02.09.2012 Golejów Uczestnicy Dożynek gminnych  

02.09.2012 Siekierczyn Uczestnicy Dożynek gminnych  

16.09.2012 Lwówek Śląski Uczestnicy Dożynek powiatowych  

24.10.2012 Kliczków Uczestnicy Konferencji razem dla regionu  

25.10.2012 Lubań  Uczestnicy Sesji powiatu  

25.09.2012 Platerówka Uczestnicy sesji gminy Platerówka  

20.11.2012 Stara kamienica Uczestnicy Debaty nasza gmina nasz region  

30.01.2012 Ubocze Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

28.01.2012 Nowogrodziec Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

27.01.2012 Ubocze Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

01.02.2012 Ubocze Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

02.02.2012 Ubocze Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

13.02.2012 Ubocze Warsztaty pisania wniosków Różnicowanie 

działalności w kierunku nierolniczej  

10.02.2012 Ubocze Warsztaty pisania wniosków Różnicowanie 

działalności w kierunku nierolniczej  

30.03.2012 Ubocze Warsztaty pisania wniosków Różnicowanie 

działalności w kierunku nierolniczej  
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26.03.2012 Ubocze Warsztaty pisania wniosków Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw  

02.10.2012 Ubocze Warsztaty z rozliczania Małych Projektów – 

wniosek o płatność  

03.10.2012 Ubocze Warsztaty z rozliczania Małych Projektów – 

wniosek o płatność  

10.10.2012 Ubocze Warsztaty z rozliczania Małych Projektów – 

wniosek o płatność  

26.11.2012 Ubocze Warsztaty pisania Małych projektów – zgodność 

z LSR 

 17 gmin rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

 17 gmin rozpowszechnianie informacji o zasadach 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

 

Zobaczmy jak wygląda zestawienie tych wydarzeń na poszczególne kategorie:   

 

Rodzaj wydarzenia/działania Ilość  

Strona internetowa LGD „Partnerstwo Izerskie” 

oraz profil na Facebooku 

Od 2009 roku 

„Echa Izerskie” - kwartalnik Od 2010 roku 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz 

dotyczące zasad wdrażania LSR 

79 

Udział w konferencjach, seminariach, 

spotkaniach informacyjnych   

11 

Udział w imprezach lokalnych  35 

Udział w dożynkach   11 



S t r o n a  | 85 

 

 

 

Wystawy i Targi  18 (3 zagraniczne, 5 krajowe, 10 wojewódzkich) 

Radiowy spot promocyjny, film promocyjny, 

„wirtualny spacer” 

3 

 

Z powyższych zestawień widać, że LGD realizowało bardzo dużo wydarzeń o charakterze 

informacyjnym, promocyjnym oraz szkoleniowym. Należy docenić ogrom pracy 

i  zaangażowania pracowników Zarządu i Biura LGD oraz uznać, że były to działania 

prawidłowe i niezbędne.   

Na potrzeby niniejszego raportu biuro przygotowało zestawienie wydanych materiałów 

promocyjnych oraz informacyjnych: 
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Materiał Rok 

wydania  

Ilość 

egzemplarzy 

Działanie  (według 

rodzaju działania: 

informacyjne, 

promocyjne) 

Dokumentacja dla LGD- wydanie 

publikacji w której znajdują się wnioski, 

instrukcje do poszczególnych działań 

2009 50 Informacyjne 

Druk LSR Partnerstwo Izerskie 2009 2000 Informacyjne 

Kalendarz tematyczny Kościoły Pogórza 

Izerskiego 

2009 2000 Promocja 

Ulotka informacyjna- działania PROW 

2007-2013 na obszarze LGD Partnerstwo 

Izerskie 

2010 10 000 Informacyjne 

Mapa Pogórze Izerskie IZERY OD-

NOWA (na rewersie opis gmin, 

miejscowości atrakcji turystycznych 

regionu) 

2010 3000 Informacyjne 

Ulotka Promocyjna- Izerskie Klimaty 

Izerskie Bogactwa 

2010 2000 Promocyjne 

Publikacja Wieś Izerska Zaprasza 2010 1500 Promocyjne 

Interaktywny spacer Pogórza Izerskiego 2010-2011 1000 Promocyjne 

Kalendarz tematyczny Twórcy Pogórza 

Izerskiego 

2010 2000 Promocyjne 

Mapa Pogórze Izerskie IZERY OD-

NOWA  (na rewersie miejsca noclegowe 

na terenie LGD, gospodarstwa 

agroturystyczne itd.) 

2011 3000 Informacyjne 

Publikacja „Opowieści Izerskich 

Skrzatów (bajki) 

2011 1000 Informacyjne 

Kalendarz tematyczny Izerskie impresje... 2011 2000 Promocyjne 

Publikacja Izerskie Klimaty Izerskie 

Bogactwa (publikacja wydana w trzech 

językach: polski, niemiecki, angielski) 

2011 1500 Promocyjne 

Albumik „Twórcy Pogórza Izerskiego”  2012 1000 Informacyjne 

Publikacja „Opowieści Izerskich 

Skrzatów”  

2012 1500 Informacyjne 

Film promocyjny „Izerskie Klimaty, 

Izerskie Bogactwa” 

2012 1000 

(PłytyCD) 

Promocyjne 

„Spacer Wirtualny”  2012 1000 

(PłytyCD) 

Promocyjne 

Składanka ulotka- Zamki i Pałace 

Pogórza Izerskiego 

2012 5000 Promocyjne 

Katalog wystawy „Gryfów w Starej 

Fotografii”  

2012 250 Promocyjne 

Kalendarium historyczne „Kopaniec czyli 

niekompletny spis wydarzeń ważnych i 

zupełnie nie...” 

2012 1000 Informacyjne 

Kalendarz tematyczny 2013 „Magiczne 

zakątki Pogórza Izerskiego” 

2012 2000 Promocyjne 

Katalog ofert turystycznych 2012 2000 Promocyjne 

Gazeta Echa Izerskie (kwartalnik) 

 

Od 2009- do 

obecnie 

6000 

(kwartalnie) 

Informacyjne 
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Z zestawienia tego widać, że LGD wydało ponad 50 000 różnego rodzaju materiałów 

informacyjnych oraz promocyjnych. Materiały te dystrybuowane są głównie na terenie LGD, 

a spora część z nich, choćby poprzez udział w wystawach i targach, trafiła również do osób 

z  poza regionu przyczyniając się do szerszej promocji i informacji o „Partnerstwie 

Izerskim”.     

 

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

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

w  ramach PROW 2007 – 2013”: 

 

Liczba zrealizowanych zadań (2009 – 2012): 

Zakres zadań Liczba zadań 

Badania nad obszarem objętym LSR 3 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 93 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
22 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 100 

Szkolenia lokalnych liderów 98 

  

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

Zakres zadań Całkowite poniesione wydatki (zł) 

Badania nad obszarem objętym LSR 11 200 zł 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 541 005,27 zł 

Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu 

LSR 
52 559,45 zł 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 562 433,98 zł 

Szkolenia lokalnych liderów 128 437,16 zł 

Koszty bieżące (administracyjne) LGD 1 084 793,05 zł 

SUMA 2 380 428,91 zł 

 

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

Rodzaj działań Liczba uczestników działań 

Informowanie o obszarze działania LGD oraz o 

LSR 
969 875 

Szkolenia zespołu biorącego udział we 

wdrażaniu LSR 
216 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 1 243 720 

Szkolenia lokalnych liderów  2134 

 

 



S t r o n a  | 88 

 

 

 

 

Liczba uczestników szkoleń (2009 – 2012): 

B. Liczba uczestników szkoleń, wg rodzajów uczestników 

Pracownicy LGD / członkowie 

zarządu LGD; członkowie rady / 

innego organu, do którego 

kompetencji należy wybór operacji 

Potencjalni beneficjenci  Suma 

216 3248 3464 

 

Liczba oraz rodzaje podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie 

przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) (2009 – 2012): 

 

Podmiot Liczba 

korzystających z 

doradztwa 

Liczba 

osób/podmiotów, 

których wnioski 

zostały wybrane przez 

LGD 

Liczba 

osób/podmiotów, 

którym została 

przyznana pomoc 

finansowa 

Osoby fizyczne (z 

wyłączeniem osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą) 

216 41 3 

Przedsiębiorcy (w 

tym osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą) 

187 29 2 

Organizacje 

pozarządowe 
159 55 2 

Inne podmioty (podać 

jakie): Parafie 
27 17 7 

Inne podmioty (podać 

jakie): Samorządy 

terytorialne, GOKIS 

94 60 45 

RAZEM 683 196 59 
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Powyższe dane potwierdzają wnioski dotyczące realizacji przez LGD bardzo dużej ilości 

działań informacyjno – promocyjnych, szkoleń lokalnych liderów oraz szkoleń kadry zespołu 

biorącego udział we wdrażaniu LSR. Widać, że zdecydowanie mniej, zarówno ilościowo, jak 

i budżetowo, realizowanych jest jedynie badań nad obszarem objętym LSR. Warto, żeby 

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

w  procesie przygotowania LGD do perspektywy finansowej 2014 – 2020 nie widzi potrzeby 

zwiększenia ilość badań nad obszarem. Warto podkreślić również bardzo dużą ilość 

podmiotów, które skorzystały z pomocy doradczej. Prawie 29% beneficjentów 

korzystających z doradztwa pozytywnie przeszło ocenę Rady, a prawie 9% potencjalnym 

beneficjentom korzystającym z pomocy doradczej przyznano pomoc finansową.   

 

Podczas wywiadów grupowych i indywidualnych oraz w ankiecie audytoryjnej i ankiecie dla 

lokalnej społeczności pytano również o ocenę wpływu realizowanych projektów w ramach 

naborów prowadzonych przez LGD oraz wpływu działalności Partnerstwa na rozwój regionu. 

Ankieta audytoryjna: 

Ocena elementów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 

W ankiecie audytoryjnej zawarto pytania mające na celu ocenę przez członków LGD celów 

ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć oraz ich wskaźników w stosunku do 

obecnych lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Możliwe do wyboru były odpowiedzi „bardzo 

źle”, „źle”, „średnio”, „dobrze”, „bardzo dobrze”, „trudno powiedzieć”.   

Cele ogólne otrzymały tylko pojedyncze wskazania „źle” lub „bardzo źle”. Zbiorcze wyniki 

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

odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie przewagę odpowiedzi „dobrze”. Cele 

ogólne są ułożone hierarchicznie, tzn. według oceny od najwyższej do najniższej. 

 OCENA 

- CEL OGÓLNY 2. TWORZENIE WARUNKÓW DO ORGANIZOWANIA SIĘ, SAMOREALIZACJI I ROZWIJANIA PASJI, 

ZAINTERESOWAŃ MIESZKAŃCÓW REGIONU   

BARDZO 

DOBRZE 

- CEL OGÓLNY 3. POPRAWA FUNKCJONOWANIA REGIONU Z ZACHOWANIEM I UDOSTĘPNIENIEM JEGO 

SWOISTYCH I WYRÓŻNIAJĄCYCH CECH 

BARDZO 

DOBRZE 

- CEL OGÓLNY 1. ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW PORZEZ WYKORZYSTANIE POŁOŻENIA I 

SWOISTYCH CECH REGIONU   

DOBRZE 
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Cele szczegółowe również otrzymały tylko pojedyncze wskazania jako „źle” lub „bardzo źle” 

związane z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami (wszystkie oprócz celu 3.3 Promocja 

regionu i jego walorów). Żaden cel szczegółowy nie został określony (tj. miał większość 

wskazań) jako „źle” lub „bardzo źle” związany z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami. 

Żaden nie został oceniony również jako „średnio” związany z tymi potrzebami.  

Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza przewagę 

w  zebranych ankietach odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie przewagę 

odpowiedzi „dobrze”. Cele ogólne są ułożone hierarchicznie, tzn. według oceny od 

najwyższej do najniższej. 

 OCENA 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ REGIONU BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ SŁUŻĄCEJ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ      BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 PROMOCJA REGIONU I JEGO WALORÓW BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 AKTYWNA OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU IZERSKIEGO BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 OCHRONA SWOISTEJ DLA REGIONU ARCHITEKTURY, ZABUDOWY, OBIEKTÓW O 

ZNACZENIU HISTORYCZNYM I KULTUROWYM 

BARDZO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 WZROST AKTYWNOŚCI, WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI    DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 WSPARCIE INICJATYW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, USŁUG, 

RZEMIOSŁA I PRODUKTÓW PARTNERSTWA IZERSKIEGO 

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 WSPIERANIE DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH SEKTOR PUBLICZNY ZE SPOŁECZEŃSTWEM I 

PRZEDSIĘBIORCAMI    

DOBRZE 

- CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3 WIĘKSZA SAMODZIELNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA RODZIN ROLNICZYCH DOBRZE 

 

Również przedsięwzięcia i ich wskaźniki, zostały ocenione jako odpowiadające lokalnym 

potrzebom i uwarunkowaniom. Otrzymały one tylko pojedyncze wskazania jako „źle” lub 

„bardzo źle” związane z lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami (oprócz przedsięwzięcia 

II Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w Izerach). Żaden cel szczegółowy nie 

został określony (tj. miał większość wskazań) jako „źle” lub „bardzo źle” związany 
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z  lokalnymi potrzebami i uwarunkowaniami. Żaden nie został oceniony również jako 

„średnio” związany z tymi potrzebami.  

Zbiorcze wyniki przedstawia poniższa tabela, gdzie „bardzo dobrze” oznacza przewagę 

w  zebranych ankietach odpowiedzi „bardzo dobrze”, „dobrze” analogicznie przewagę 

odpowiedzi „dobrze”. Przedsięwzięcia są ułożone hierarchicznie, tzn. według oceny od 

najwyższej do najniższej. 

 OCENA 

- II PRZEDSIĘWZIĘCIE – AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOLECZNOŚCI LOKALNYCH W IZERACH   BARDZO 

DOBRZE 

- III PRZEDSIĘWZIĘCIE – IZERSKIE KRJOBRAZY      BARDZO 

DOBRZE 

- I PRZEDSIEWZIĘCIE – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA IZERY WZBOGACA    DOBRZE 

 

Wnioski: 

 Respondenci wszystkie cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia i ich 

wskaźniki określili jako dobrze lub bardzo dobrze odpowiadające obecnym lokalnym 

potrzebom i uwarunkowaniom.  

 Głębsza analiza pokazuje również, że najlepiej ocenione zostały – cel ogólny 2 oraz 

przypisane do niego przedsięwzięcie. Warto podkreślić, że ocena ta współgra 

z  założonym podziałem środków na przedsięwzięcia oraz ich faktycznym 

wykorzystaniem. Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowanych 

jest ponad 78% całości budżetu.  

 

Badania ankietowe pośród mieszkańców obszaru: 

Badania ankietowe pośród lokalnej społeczności miały na celu zidentyfikowanie poziomu 

rozpoznawalności LGD, identyfikacji przez mieszkańców działań realizowanych ze środków 

LGD oraz zbadanie priorytetowych kierunków wsparcia preferowanych przez mieszkańców 

na lata 2014 – 2020.  

Generalnie mieszkańcy są świadomi, że na ich terenie działa Lokalna Grupa Działania, tylko 

jedna osoba odpowiedziała, że nie wie czy działa. Wszystkie inne wskazały, że tak. Potrafiły 

one również wymienić nazwę LGD. Następnie poproszono mieszkańców o dokonanie 
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identyfikacji najważniejszych działań realizowanych przez LGD, poprzez wskazanie 3 

dowolnych obszarów aktywności LGD – zestawienie odpowiedzi wygląda następująco: 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA. KTÓRE REALIZOWAŁA/WSPIERAŁA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:  

1. Szkolenia i doradztwo – 18 wskazań  

2. Promocja regionu – 17 wskazań 

3. Wsparcie rozwoju turystyki – 12 wskazań 

4. Promocja lokalnych produktów i lokalnej twórczości – 11 wskazań 

5. Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych – 9 wskazań  

6. Organizacja lokalnych imprez – 9 wskazań  

7. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – 7 wskazań 

8. Ogłaszanie naboru wniosków w ramach konkursów – 6 wskazań 

9. Rozwój i budowa lokalnej infrastruktury – 5 wskazań 

10. Wsparcie dla rolników – 5 wskazań 

11. Działania na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – 5 wskazań 

12. Tworzenie dodatkowych źródeł dochodu – 1 wskazanie  

 

Widać, że ankietowani wskazali głównie te zakresy działań, z których sami korzystali 

(szkolenia i doradztwo) oraz zapamiętali docierające do nich komunikaty promocyjne. 

Jednoznacznie można stwierdzić, że wyniki te oznaczają sukces i efektywność działań LGD 

w tych sferach.  

Następnie przedstawiono ankietowanym zamkniętą listę obszarów z pytaniem czy LGD 

realizuje w ramach nich działania. Zestawienie odpowiedzi wygląda następująco: 

 TAK NIE 

- ROZWÓJ LOKALNEJ INFRSTRUKTURY (SPOŁECZNEJ, SPORTOWEJ, 

REKREACYJNEJ) 

39 1 

- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU  33 7 

- ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 37 3 

- WSPARCIE DLA TWORZENIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU PRZEZ 

ROLNIKÓW 

39 1 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ 

ROZWOJU SPORTU I KULTURY 

39 1 
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- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ 

ROZWOJU WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI 

40 - 

- ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ, FESTYNÓW, DOŻYNEK 40 - 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 40 - 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO 

40 - 

- ROZWÓJ I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG 40 - 

- PROMOCJA OFERTY I WALORÓW REGIONU 39 1 

 

Ankietowani nie tylko mają świadomość podejmowanych przez LGD działań (tzn. umieją je 

wskazać), lecz również wiedzą w ramach jakich obszarów LGD może podejmować działania. 

Gdyby wskazania dotyczące obszarów, w których LGD realizuje działania potraktować 

również jako wskaźnik widoczności określonych aktywności LGD, to najbardziej „widoczne” 

są: wsparcie dla lokalnych organizacji działających na rzecz rozwoju własnej miejscowości; 

organizacja lokalnych imprez, festynów, dożynek, działania na rzecz rozwoju turystyki; 

działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; rozwój 

i  promocja lokalnych produktów i usług – które zostały wskazane przez wszystkich 

ankietowanych. Trochę mniej dostrzegane są następujące obszary: rozwój lokalnej 

infrastruktury (społecznej, sportowej, rekreacyjnej); wsparcie dla tworzenia dodatkowych 

źródeł dochodu przez rolników; wsparcie dla lokalnych organizacji działających na rzecz 

rozwoju sportu i kultury; promocja oferty i walorów regionu. Stosunkowo najsłabiej 

dostrzegane są działania w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu 

bezrobociu. 

Następnie zadano pytanie dotyczące oceny efektów działań LGD w określonych w ankiecie 

obszarach. Można było udzielić odpowiedzi „zdecydowanie dobrze”, „dobrze”, „ani dobrze, 

ani źle”, „źle”, „zdecydowanie źle”. Zestawienie odpowiedzi wygląda następująco 

(zestawienie hierarchiczne): 

 OCENA 

- PROMOCJA OFERTY I WALORÓW REGIONU ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 
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- ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ, FESTYNÓW, DOŻYNEK ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- ROZWÓJ I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I KULTURY ZDECYDOWANIE 

DOBRZE 

- ROZWÓJ LOKALNEJ INFRSTRUKTURY (SPOŁECZNEJ, SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ) DOBRZE 

- WSPARCIE DLA TWORZENIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU PRZEZ ROLNIKÓW DOBRZE 

- ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOBRZE 

- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU DOBRZE 

 

W generalnej ocenie ankietowani bardzo dobrze oceniają efekty działań LGD. Jedynie 

w  takich obszarach, jak przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

i  wsparcie dla tworzenia dodatkowych źródeł dochodu przez rolników, otrzymały pojedyncze 

wskazania na ocenę „źle”.  

Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło oceny w jakich obszarach powinna LGD podejmować 

działania. Można było udzielić odpowiedzi „zdecydowanie tak”, „tak”, „ani tak, ani nie”, 

„nie”, „zdecydowanie nie”. Zestawienie odpowiedzi wygląda następująco (zestawienie 

hierarchiczne): 

 OCENA 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG ZDECYDOWANIE 

TAK 

- PROMOCJA OFERTY I WALORÓW REGIONU ZDECYDOWANIE 

TAK 
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- DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO ZDECYDOWANIE 

TAK 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I KULTURY ZDECYDOWANIE 

TAK 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ LOKALNEJ INFRSTRUKTURY (SPOŁECZNEJ, SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ) ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ, FESTYNÓW, DOŻYNEK ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- WSPARCIE DLA TWORZENIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU PRZEZ ROLNIKÓW TAK 

- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU TAK 

    

Według ankietowanych LGD powinno podejmować działania we wszystkich obszarach 

problemowych przedstawionych im do oceny i wskazania. Jedynie takie obszary, jak: 

przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wsparcie dla lokalnych 

organizacji działających na rzecz rozwoju sportu i kultury otrzymały pojedyncze wskazania 

na „zdecydowanie nie” i „nie” wspierać. Oprócz powyższych pojawiły się w miejscu, gdzie 

można było wpisywać własne propozycje, pojedyncze wskazania na: wsparcie 

innowacyjności oraz szkolenia/doradztwo/pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych. 

 

 OCENA 

- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG ZDECYDOWANIE 

TAK 

- PROMOCJA OFERTY I WALORÓW REGIONU ZDECYDOWANIE 

TAK 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO ZDECYDOWANIE 

TAK 
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- WSPARCIE DLA LOKALNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I KULTURY ZDECYDOWANIE 

TAK 

- DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ LOKALNEJ INFRSTRUKTURY (SPOŁECZNEJ, SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ) ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ, FESTYNÓW, DOŻYNEK ZDECYDOWANIE 

TAK 

- ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZDECYDOWANIE 

TAK 

- WSPARCIE DLA TWORZENIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU PRZEZ ROLNIKÓW TAK 

- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU TAK 

 

Przyjrzyjmy się teraz wnioskom i rekomendacją płynącym z wywiadów grupowych oraz 

indywidualnych: 

Wnioski: 

 Według uczestników badań działalność LGD i środki wydatkowane w ramach LSR 

w  dużym stopniu wpłynęły na rozwój regionu. 

 Rozwój ten definiują jako rozwój aktywności oddolnej i świadomości społecznej, 

rozwój potencjału prorozwojowego „tkwiącego w ludziach”, rozwój infrastruktury 

(zwłaszcza turystycznej i społecznej). 

 Według ankietowanych beneficjentów można wyróżnić trzy główne obszary, poprzez 

które rozwój ten był definiowany i rozumiany. Po pierwsze, rozwój infrastruktury 

społecznej/rekreacyjnej (świetlice, place zabaw), turystycznej i sportowej. Po drugie, 

pobudzenie aktywności społecznej, widoczne w ilości składanych wniosków i nowo 

powstających stowarzyszeniach. Po trzecie, wzrost wiedzy i świadomości dotyczącej 

działań, roli i znaczenia LGD. Wskazywano również na rozwój poprzez wsparcie 

lokalnych imprez.  

 Działania LGD i środki wydatkowane w ramach LSR wpłynęły również na 

powstawanie nowych miejsc pracy. Miejsca te powstawały bezpośrednio przez 

realizację wniosków z zakresu operacji  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
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i  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz pośrednio w operacjach 

„Małe Projekty” i „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie ktoś musiał wykonać określony 

zakres prac lub realizowane działania skutkowały powstawaniem nowych miejsc 

pracy. 

 Największy wpływ funkcjonowanie LGD i wydatkowanie środków z LSR miało na 

rozwijanie aktywności społecznej („oddolnej inicjatywy”), przekazywanie informacji 

o możliwych do pozyskania środkach z UE, rozwój infrastruktury społecznej 

(świetlice, place zabaw), istnienie imprez lokalnych.  

 Podkreślano, że duża liczba spośród zrealizowanych przedsięwzięć lub powstałej 

infrastruktury nie powstałaby, gdyby nie dofinansowanie z LGD. 

 Według beneficjentów nie można oddzielać rozwoju infrastruktury i wzrostu 

aktywności społecznej. Działanie te mają charakter sprzężenia zwrotnego – remont 

świetlicy pobudza aktywność społeczną, która z kolei znajdzie swój wyraz w złożeniu 

projektu na remont placu zabaw, czy to przez grupę mieszkańców, czy 

stowarzyszenie. To uzupełnianie się znajduje odzwierciedlenie na poziomie operacji, 

„Małe Projekty”, umożliwiając aktywność społeczną, a „Odnowa i rozwój wsi” 

powstawanie i remonty infrastruktury. 

 Podkreślano, że coraz aktywniejszymi podmiotami w kontekście składania projektów 

i  rozwoju regionu stają się stowarzyszenia. Jest to coś nowego, ponieważ na początku 

to głównie gminy składały wnioski. 

 Beneficjenci przy realizacji projektów, w ocenie zebranych, kierowali się głównie 

celami o charakterze regionalnym. Natomiast w wywiadach indywidualnych 

przeważała opinia, że beneficjenci kierowali się głównie celami o charakterze 

lokalnym/indywidualnym. Podkreślano, że choć projekt ma charakter 

lokalny/indywidualny to pośrednio może mieć oddziaływanie regionalne. „Ale to na 

tym polega. O to właśnie chodzi w tym. Ilość tych małych przedsięwzięć wpływa na 

cały region” (cytat).  

 Wskazywano również, że projekty o charakterze regionalnym realizowane są przez 

biura LGD.  

 Wśród osób i instytucji składających wnioski istnieje duża świadomość, że wniosek 

powinien wpisywać się w cele szczegółowe i ogólne oraz w przedsięwzięcia zapisane 

w LSR. 



S t r o n a  | 98 

 

 

 

 Elektroniczny formularz wniosku „wymusza” znajomość zapisów LSR. Również 

w  instrukcji i podczas szkoleń jest podkreślana konieczność odniesienia się do celów 

szczegółowych i ogólnych oraz uzasadnienia zgodności z LSR. Dlatego też po jakości 

wniosku w tych elementach można zorientować się czy ktoś kieruje się interesem 

i  celami prywatnymi, czy Partnerstwa i LSR.  

 W zgodnej opinii lokalne kryteria wyboru operacji przyczyniły się do wyboru 

projektów o charakterze regionalnym. Jako kryterium, które głównie się do tego 

przyczyniło wskazano na kryterium „wykorzystanie lokalnych zasobów”.  

 Jako najważniejszą „wartość dodaną” funkcjonowania LGD wskazywano: wzrost 

oddolnej aktywności społecznej, integrację społeczności lokalnych oraz władz 

samorządowych, bliskość i lokalne zakorzenienie instytucji decydującej 

o  wydatkowaniu środków UE, rozwój przedsiębiorczości.  

 

Rekomendacje: 

 W ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczanie mniejszej puli środków na 

remonty świetlic i innej infrastruktury, a więcej na działania i społeczną aktywność 

w  nich. 

 Zmniejszenie biurokracji po stronie UMWD i wprowadzenie zaliczek dla 

stowarzyszeń, co w istotny sposób przyczyniłoby się do wzrostu aktywności 

społecznej na terenie LGD i rozwoju społecznego. 

 Zwiększenie zakresu działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców 

obszaru, aby kojarzyli zmiany z działaniem LGD.  

 

Podsumowując informacje płynące z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych 

i  grupowych, widać przewijający się w nich, pomimo pojedynczych głosów odrębnych, 

wspólny punkt widzenia na ocenę wpływu LGD na rozwój regionu. Ten wspólny punkt 

widzenia szczególnie widać w odniesieniu do trzech kwestii: oceny, że środki wydatkowane 

w ramach LSR miały faktyczny wpływ na rozwój regionu; oceny, że beneficjenci realizując 

swoje projekty kierowali się głównie celami o znaczeniu regionalnym i potrafili uzasadnić 

zgodność projektów z LSR i kryteriami wyboru; podkreślano również, że coraz 

aktywniejszymi podmiotami w kontekście składania projektów i rozwoju regionu stają się 
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stowarzyszenia. Konkluzje te pokazują, że działalność LGD faktycznie przyczyniła się do 

rozwoju regionu oraz, co istotne z punktu widzenia założeń podejścia Leader, do rozwoju 

aktywności społecznej.   

Okres programowania 2014 – 2020 – określenie potencjalnych kierunków wsparcia 

i  zmian organizacyjnych w LGD 

Osoby biorące udział w wywiadach grupowych i indywidualnych poproszono również 

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

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

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

również dotyczące ewentualnych zmian w strukturze czy formie prawnej działania 

partnerstwa. 

Wnioski: 

 Za priorytetowy kierunek wsparcia uznana została oddolność, ponieważ to „działania, 

które są na dole nakręcają i wymuszają powstawanie dużej infrastruktury” (cytat).  

 Jako ważne wskazywane jest również „przybliżenie wsi do miasta”, realizowane 

poprzez promocję i informację na terenach miejskich, uczestniczenie w imprezach.  

 Kolejnym wskazanym priorytetem było „tworzenie miejsc pracy” i uświadomienie, 

poprzez szkolenia, że to „rynek pracy będzie dyktował”, gdzie ludzie mają pracować. 

Podkreślenie wymogu elastyczności i częstej zmiany miejsca pracy.  

 Powinno się uzupełnić istniejące obecnie zapisy o działania nastawione na edukację, 

których to zapisów nie ma w obecnej LSR. Edukacja ta powinna przede wszystkim 

dotyczyć przedsiębiorczości i odnalezienia się na elastycznym rynku pracy. 

 Nastawienie na miejsca pracy i edukację związaną z potrzebami rynku pracy, np. 

powiązanie szkoła - pracodawca miałoby doprowadzić do sytuacji, że młodzi będą 

mieli perspektywy i pracę, aby pozostać na terenach wiejskich.  

 Jako kierunki wsparcia, które można by usunąć w okresie 2014-2020 wskazano 

produkty lokalne, powrót starych zawodów, małe gospodarstwa i rolnictwo 

ekologiczne.  

 Jako kierunki wsparcia, które powinny zostać przemyślane lub są z nimi określone 

„trudności”, wskazano odnawialne źródła energii (zależne głównie od polityki 
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państwowej a nie działań LGD) oraz bezpieczeństwo, gdzie LGD może prowadzić 

tylko szkolenia, a nie ma na nie wpływu. 

 Jako priorytetowe kierunki wsparcia i działania wskazane zostały również: działania 

inwestycyjne związane z odnową wsi i infrastrukturą turystyczną, aktywizacja 

społeczności, realizowana głównie poprzez „Małe projekty” lub podobny instrument. 

W ramach infrastruktury położono nacisk głównie na infrastrukturę turystyczną 

(w  tym i agroturystykę), aby uatrakcyjnić teren i przyciągnąć turystów oraz 

inwestycje w bazę sportową.  

 Jako nowe elementy do włączenia w ramy możliwego w latach 2014 – 2020 

finansowania wskazano: budowy/remonty dróg lokalnych/gminnych, bo bez nich nie 

ma turystyki, a prawdopodobnie nie będzie możliwości finansowania ich z innych 

środków; włączenie młodzieży w życie społeczne i wsparcie projektów 

nakierowanych na młodzież, aby pozostała na wsi; pieniądze na ochronę zabytków. 

 Wszystkie działania/operacje powinny być wdrażane bezpośrednio przez LGD. 

Przejęcie nadzoru przez LGD przełożyłoby się na lepsze jakościowo wnioski 

i  projekty. Operacje „Małe projekty” powinny być wdrażane przez LGD w pełnym 

zakresie. Natomiast „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie 

w zakresie inwestycyjnym i budowlanym, ponieważ sprawy kosztorysowe są bardzo 

trudne i wymagają specjalistów.  

 Natomiast obecni beneficjenci operacji, biorący udział w wywiadzie grupowym 

stwierdzili, że „Małe Projekty” jako operacja powinny być w całości wdrażane przez 

LGD. Są to małe pieniądze, więc z pewnością łatwiejsza będzie procedura i związana 

z nią biurokracja. Co ważne, biuro LGD jest blisko, a podróże do UMWD to czas 

i  koszty. Inne operacje ze względu na wielkość kwoty dofinansowania powinny 

pozostać w gestii nadzoru i wdrażania UMWD. 

 W nowym okresie priorytetowo należałoby potraktować beneficjentów z kategorii 

lokalnych organizacji pozarządowych i mikroprzedsiębiorców.  

 Choć lokalne kryteria wyboru operacji się sprawdzają, to w kontekście nowych 

uwarunkowań: większa oddolność i planowana wielofunduszowość, trzeba będzie się 

nad nimi na nowo zastanowić i ewentualnie zmienić. 
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Rekomendacje: 

 Umożliwienie stowarzyszeniom realizowanie projektów bez wkładu własnego, 

poprzez zaliczkowanie i dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych. Obecnie 

konieczność posiadania wkładu własnego i refundacja środków to główne bariery 

ograniczające ich aktywność.  

 W przypadku przejęcia przez LGD wdrażania operacji niezbędne jest powiększenie 

składu osobowego biura i wprowadzenie stanowisk ds. oceniania, rozrachunkowego 

i  weryfikacji. 

 Przeznaczenie w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” większej puli na wsparcie 

działań, aktywności społecznej, a nie tylko realizacji zadań infrastrukturalnych.  

 Przyjrzenie się w sposób usystematyzowany zapisom w LSR w związku z nowymi 

uwarunkowaniami, zwłaszcza planowaną wielofunduszowością strategii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 102 

 

 

 

V. Podsumowanie. 

Najczęściej używanymi kryteriami, według których badany jest przedmiot ewaluacji są: 

 Trafność, 

 Skuteczność, 

 Efektywność, 

 Użyteczność, 

 Trwałość.   

Oceńmy więc efekty działania LGD i wdrażania LSR przy wykorzystaniu powyższych 

kryteriów. 

Trafność obejmuje odpowiedź na dwa podstawowe pytania – Czy treść strategii 

koresponduje z dokumentami programowymi i wytycznymi? Oraz jaki jest stopień zbieżności 

celów strategii i jej rezultatów (wskaźników) z oczekiwaniami i popytem zgłaszanym na 

poziomie lokalnym i regionalnym? Jak wykazaliśmy to w niniejszym raporcie, oraz co 

zostało potwierdzone podczas badań ankietowych oraz wywiadów grupowych i 

indywidualnych, odpowiedź na te dwa pytania jest twierdząca. Dodatkowo chcemy 

podkreślić, że LSR przed rozpoczęciem jej wdrażania pozytywnie przeszła ocenę w Urzędzie 

Marszałkowskim, czego efektem było podpisanie umowy na jej realizację. 

Skuteczność obejmuje odpowiedź na pytanie – W jakim stopniu realizowane 

projekty/operacje wpływają na osiągnięcie celów ogólnych, szczegółowych oraz 

przedsięwzięć i ich wskaźników.  Jak zostało to wykazane w I rozdziale raportu, do końca 

2012 roku udało się zakontraktować już 74,67% zaplanowanego budżetu  z czego 53,34% 

środków jest już rozliczonych. Z naszych szacunków wynika również, że wskaźniki 

produktu są osiągnięte na poziomie około 191%, a wskaźniki rezultatu na poziomie 

około 192%. Dane te oznaczają bardzo wysoką skuteczność LGD i szczególnie 

beneficjentów w pozyskiwaniu środków i prawidłowej realizacji operacji. Tak, jak 

podkreślaliśmy, należy rozpocząć monitoring i ocenę skuteczności również na poziomie 

wskaźników oddziaływania.  

Z poprzednim kryterium bezpośrednio związane jest następne - efektywność, które to 

obejmuje odpowiedź na pytania – Jak zostały wykorzystane zasoby? Jakie wyniki (produkty 

i  rezultaty) osiągnięto? Stopień osiągnięcia tego kryterium również należy uznać za bardzo 

wysoki. Widać to szczególnie w przedstawionej powyżej relacji wydatkowanych środków 

(ponad 53% budżetu na wdrażanie LSR) w stosunku do stopnia osiągnięcia wskaźników 

produktu i rezultatu (odpowiednio 191% i 192%). Niemniej ważne są oceny i opinie 



S t r o n a  | 103 

 

 

 

respondentów i uczestników wywiadów, którzy jednoznacznie pozytywnie oceniają efekty 

wsparcia i środków wydatkowanych w ramach wdrażania LSR.  

Kolejne kryterium użyteczność obejmuje odpowiedź na pytania: Czy funkcjonowanie LGD 

i  wdrażanie LSR wpłynie na rozwiązanie problemów społeczności lokalnych i regionalnych? 

Jaka jest jakość produktów bezpośrednich, rezultatów realizacji LSR? Jakie są efekty 

zewnętrzne związane z wdrażaniem LSR? Próbując znaleźć odpowiedź na te pytania można 

stwierdzić, że w opinii uczestników badań widać pozytywny wpływ LGD na rozwiązywanie 

lokalnych problemów, choć ze względu na ograniczone kierunki wsparcia oraz niezależne od 

LGD biurokratyczne procedury jest on mniejszy od oczekiwanego. Jakość produktów 

i  rezultatów oceniana jest bardzo wysoko. Efektami zewnętrznymi są na pewno: wzrost 

rozpoznawalności obszaru, większe zainteresowanie ze strony turystów powstającą ofertą, 

a  także doświadczenia i działalność LGD stanowiąca dobry przykład i wzór do naśladowania 

przez inne LGD.  

Ostatnim kryterium jest trwałość obejmująca odpowiedź na pytania: Jakie zmiany 

w  funkcjonowaniu społeczności lokalnych i regionalnych wprowadza wdrażanie LSR? Jak 

długo efekty projektu będą widoczne? Co prawda, kryterium to badane powinno być na 

zakończenie wdrażania LSR, jednak ze względu na długi horyzont tego procesu zasadne 

wydaje się przyjrzenie mu się już na etapie ewaluacji mid – term. Warto podkreślić, że jedną 

z głównych zmian, którą widać na poziomie lokalnym i regionalnym jest wzrost oddolnej 

aktywności społecznej, a także integracja społeczności lokalnych oraz władz samorządowych. 

Z punktu widzenia celów podejścia Leader to bardzo ważne efekty działania LGD. 

Dodatkowo dobrym sygnałem płynącym od uczestników wywiadów i badań ankietowych jest 

chęć dalszej realizacji celów i  priorytetowych kierunków wsparcia w przyszłej perspektywie 

finansowej. 

Podsumowując, ocenę okresu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD podlegającego 

zakresowi przeprowadzonej ewaluacji, należy uznać za pozytywną. Przy LGD obejmującym 

swoim zasięgiem tak dużą ilość gmin i mieszkańców, potencjalne trudności wydają się dużo 

większe niż dla innych LGD. Jednak bardzo dobra praca Zarządu, Rady Programowej oraz 

Biura LGD pozwoliły na dobre zaplanowanie i efektywne przeprowadzenie procesu 

konsolidacji Partnerstwa i wdrażania LSR.  

 

 


