
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZA 2018 
ROK



Pracownicy Biura LGD świadczą doradztwo
dla beneficjentów o warunkach i możliwości
otrzymania dofinansowania za pośrednictwem
Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

Doradztwo w Biurze LGD

W 2018 roku z indywidualnego doradztwo
w Biurze LGD skorzystało 70 osób z czego aż
39 osób/podmiotów złożyło wniosek o
przyznanie pomocy.

DZIAŁANIA DORADCZE



EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 

1.Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy np. czas i miejsce 
konsultacji?

pkt. liczba ocen %

1 0 0,00

2 0 0,00

3 2 6,90

4 3 10,34

5 21 72,41

6 3 10,34

Liczba ankiet – 18
Średnia ocen : 4,56



2. Czy doradca udziela wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? 

EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 

pkt. liczba ocen %
1 0 0,00
2 1 3,45
3 0 0,00
4 0 0,00
5 20 68,97
6 8 27,59

Liczba ankiet – 18
Średnia ocen : 4,78



3. Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze?

EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 

pkt. liczba ocen %

1 0 0,00

2 1 3,45

3 0 0,00

4 2 6,90

5 23 79,31

6 3 10,34

Liczba ankiet – 18
Średnia ocen : 4,67



4. Czy zdobyte informacje podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji 
planowanego przedsięwzięcia?

EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 

pkt. liczba ocen %
1 2 6,90
2 0 0,00
3 1 3,45
4 2 6,90
5 21 72,41
6 4 13,79

Liczba ankiet – 18
Średnia ocen : 4,56



5. Jakie korzyści przyniosło uczestnictwo w doradztwie?

Odpowiedzi:

- Pani pomogła mi wypełnić tabelki w biznesplanie

- rozwiązanie wątpliwości, ukierunkowanie działania

- wniosek został sprawdzony, otrzymałam informację o wymaganych załącznikach

- konsultacja wniosku- poprawne złożenie wniosku

- zdobycie wiedzy nt. możliwości dofinansowania, warunków i terminów naboru

- uzyskałam dużo informacji jak mogę pozyskać środki 

EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 



5. W jakich szkoleniach lub jakiego typu doradztwa chciałby Pan/Pani uczestniczyć w przyszłości?

- szkolenia dotyczące pozyskiwania nowych środków o dofinansowanie

- po podpisaniu umowy chciałbym wziąć udział w szkoleniu, które pomoże mi w rozliczeniu mojej 
dotacji

- pozyskiwanie nowych środków

EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONEGO DORADZTWA 



UWAGI
- Pracownicy bardzo pomocni



1).Podejmowanie działalności gospodarczej - styczeń 2018r.

2).Rozwijanie działalności gospodarczej– styczeń 2018r.

3).Zachowanie dziedzictwa lokalnego i projekty grantowe – styczeń
2018r.

4).Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie 
markowej żywności tradycyjnej – sierpień 2018r.

Organizowane szkolenia w 2018r. 



Punkty doradczo – konsultacyjne
(łącznie 5 punktów doradczo- konsultacyjnych w 4 gminach członkowskich)

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas
imprezy gminnej pn. „Święto Gminy Trzciana”

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy
gminnej pn. Jarmarku „Wiśnickie Specjały”
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Informowanie mieszkańców

-informacje na stronie internetowej LGD 

- informacje na portalu społecznościowym Facebook

- informacje w artykułach prasowych 

- wydanie bezpłatnego biuletynu „Spektrum Doliny Raby”

- wysyłanie informacji mailem



II. Poziom realizacji LSR – ogłaszane 
nabory



NABORY WNIOSKÓW
1/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

2/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką

3/2018 Podejmowanie pozostałej działalności gospodarczej 

4/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z tradycyjną żywnością

5/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką

6/2018 Rozwijanie pozostałej działalności gospodarczej

1/2018/G Granty „zachowanie dziedzictwa lokalnego”

2/2018/G  Granty „promocja markowej żywności”

3/2018/G Granty „promocja turystyczna obszaru”

7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej związanej z tradycyjną żywnością

8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z tradycyjną żywnością

Luty 2018 

marzec 2018 

Sierpień 2018 



PODSUMOWANIE

Łącznie do biura LGD wpłynęły 29 wnioski

W tym:

27 wniosków zgodnych z LSR 

26 wnioski wybrane 

22 wnioski wybrane mieszczące się w limicie

3 wniosków poniżej min. wymaganej liczby punktów według LKW



PODSUMOWANIE PROJEKTY GRANTOWE
Łącznie do biura LGD wpłynęły 15 wniosków

W tym:

11 wniosków zgodnych z LSR 

13 wniosków wybranych

13 wniosków wybranych mieszczących się w limicie

2 wnioski poniżej min. wymaganej liczby punktów według LKW



Podpisanie umów z Grantobiorcami

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Biurze LGD pierwsi Grantobiorcy podpisali umowy na realizację zadań w 
ramach projektów grantowych. Pierwsze tego typu projekty będą realizowane w zakresie promocji 
markowej żywności oraz promocji turystycznej obszaru. Łącznie 9 Grantobiorców podpisało umowy.


