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Według zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny 

Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący 

monitoring LSR, a średnio, co poł roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym 

Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz 

funkcjonowania LGD.  

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie jako proces, który polega na zbieraniu 

informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych  

z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady. 

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania 

monitoringu i ewaluacji (zał. 2).  

 

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:  

1. Funkcjonowanie Biura LGD  

2. Poziom realizacji LSR 

3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów 

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia 

5. Zainteresowanie stroną internetową  

6. Zainteresowanie naborami 

7. Poziom doradztwa 

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz 

wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.  

 

1. Funkcjonowanie Biura LGD  

Biuro LGD zgodnie z Regulaminem Biura świadczy doradztwo dla beneficjentów  

w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00 - 15:00 (możliwe indywidualne umówienie się z pracownikiem poza 

ww. godzinami). Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie 

efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli 
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i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest podpis osoby na „Liście osób, którym 

udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na 

podstawie anonimowych ankiet. Ankiety te przekazywane są każdej osobie korzystającej 

z doradztwa w biurze LGD, osoba korzystająca z doradztwa ma też możliwość 

wypełnienia ankiety internetowej.   

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 26.06.2018r.  

do 25.11.2018r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 7 osób.  

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. przeprowadzono 1 szkolenie dla 

potencjalnych beneficjentów:  

1. Szkolenie dla osób chcących podejmować i rozwijać działalność gospodarczą w 

zakresie markowej żywności tradycyjnej 07.08.2018r. w Biurze LGD „Dolina Raby” – 

4 uczestników. 

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r. przeprowadzono 2 szkolenia dla członków Rady 

LGD „Dolina Raby”: 

1. Szkolenie z zakresu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru LGD „Dolina Raby” – wzięło 

udział 18 członków Rady LGD. 

2. Szkolenie z zakresu wdrażania LSR oraz funkcjonowania Rady, procedury oceny i 

wyboru wniosków do finansowania, kreowania i zmian kryteriów lokalnych wyboru 

operacji – wzięło udział 14 członków Rady LGD. 

 

Przed szkoleniem/spotkaniem rozsyłana była informacja mailowa do członkowskich gmin, 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańców z obszaru LSR o planowanym spotkaniu/ 

szkoleniu. Informacja ta też widniała stosunkowo wcześniej na stronie internetowej LGD. 

Ponad to pracownicy Biura prowadzili punkty konsultacyjno- doradcze w terenie na obszarze 

objętym LSR: 

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas VIII Festiwalu Rosołu w Bochni 

w dniu 30.06.2018r. – 24 osoby zapoznały się z działalnością LGD. 

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno-

kulturalnego gminy Trzciana pn. „Święto Gminy Trzciana” w Trzcianie 29.07.2018r. - 

16 osób zapoznało się z działalnością LGD. 
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Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno- 

kulturalnego gminy Nowy Wiśnicz pn. Jarmarku „Wiśnickie Specjały” w Nowym 

Wiśniczu 15.08.2018r. – 24 osoby zapoznały się z działalnością LGD. 

Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas wydarzenia promocyjno- 

kulturalnego gminy Żegocina podczas Święta Gminy Żegocina w Żegocinie 

19.08.2018r. – 13 osób zapoznało się z działalnością LGD. 

 

2. Poziom realizacji LSR 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła 

dwadzieścia naborów wniosków o przyznanie pomocy (8 naborów w 2017 r. i 12 naborów  

w 2018r.) 

7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej (08.08.2018r. – 22.08.2018r.) 

8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej (08.08.2018r. – 22.08.2018r.) 

9/2018 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego (08.08.2018r. – 22.08.2018r.) 

W ramach naboru 7/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej z branży markowej 

żywności, który trwał od 08.08.2018r. – 22.08.2018r. wpłynęły do biura LGD 2 wnioski na 

łączną kwotę 110 tys. (wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 110 000 zł). 

Oba mieściły się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.  

W ramach naboru 8/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej z branży markowej 

żywności, który trwał od 08.08.2018r. – 22.08.2018r. do biura LGD wpłynęły 2 wnioski na 

łączną kwotę 198 700 zł. Oba mieściły się w limicie środków i zostały wybrane do 

dofinansowania. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 300 000 zł. 

W ramach naboru 9/2018 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, który trwał od 

08.08.2018r. – 22.08.2018r. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 

200 000 zł. Do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek. 

W okresie od 23.07.2018r. do 25.09.2018r. zamieszczono 4 informacje o zamiarze realizacji 

OPERACJI WŁASNYCH. Żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia nie 

zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Raby” przygotowała i złożyła 4 wnioski na operację do urzędu.  
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LGD w swojej LSR zaplanowała działania skierowane do osób niepełnosprawnych. Pierwsza 

operacja własna 1/2018/OW dotyczy „przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do 

pracy w branży gastronomiczno-hotelowej” poprzez organizację szkoleń, wizyty 

zawodoznawczej, spotkań z doradcą zawodowym oraz zapewnienie wsparcia trenera pracy. 

Przyczynia się to do realizacji celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Operacja 

pozwoli zwiększyć aktywność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoże 

znaleźć zatrudnienie na rynku pracy min. w funkcjonujących spółdzielniach socjalnych.             

W ramach operacji planuje się organizacją szkolenia, które pomoże zwiększyć aktywność 

osób niepełnosprawnych i pomoże im odnaleźć się na rynku pracy. Wsparciem objętych 

zostanie objętych zostanie 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie związane 

będzie tematycznie z branżą spożywczo-hotelarsko-gastronomiczną. W związku ze specyfiką 

grupy docelowej organizacja szkolenia zostanie w pełni powierzona podmiotowi 

zewnętrznemu ze względu na brak kompetencji i doświadczenia ze strony pracowników LGD 

do współpracy z osobami z zaburzeniami intelektualnymi. Szkolenie pozostanie na kilka 

etapów między innymi:                                                                                                                                        

- organizacja spotkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni oraz w 

Wieliczce. Spotkanie będzie miało na celu wyłonienie uczestników projektu. O udziale w 

projekcie będą decydowali opiekunowie osób niepełnosprawnych. Istotnym czynnikiem w 

wyborze będzie także stopień niepełnosprawności;                                                                    - 

organizacja spotkań z doradcą zawodowym z wybraną grupą 15 osób;                                        

- organizacja szkolenia teoretycznego i wizyty zawodoznawczej. W projekcie przewidziano 

przeprowadzenie 3 dniowej wizyty zawodoznawczej, podczas którego przeprowadzone 

będzie 10-godzinne szkolenie teoretyczne. Planuje się organizację wizyty zawodoznawczej w 

obiekcie hotelowo-gastronomicznym w Pensjonacie COGITO w Krakowie. Jest to obiekt 

obsługiwany przez osoby niepełnosprawne. Idealny przykład włączenia osób 

niepełnosprawnych do aktywności zawodowej. W projekcie przewidziano także zatrudnienie 

trenerów pracy do przeprowadzenia zajęć praktycznych w 3 obszarach zawodowych: pomoc 

kuchenna, kelner, pomoc hotelowa. Łącznie w ramach niniejszej operacji przeszkolonych 

zostanie 13 osób z niepełnosprawnościami umysłowymi. Powyższe etapy przeprowadzone 

zostaną w terminie od marca do lipca 2019r.  

Następna operacja 2/2018/OW polega na utworzeniu sieci współpracy pomiędzy podmiotami 

z branży spożywczej na obszarze LGD Dolina Raby. Tworzony w ramach operacji klaster 

sieciowy będzie, więc grupą przedsiębiorstw połączonych ze sobą ze względu na położenie 
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geograficzne, działających w tej samej branży, które pomiędzy sobą współpracują (pod 

względem wymiany wiedzy, promocji), ale i konkurują w ramach otwartego rynku. LGD 

Dolina Raby jako realizator projektu będzie inicjatorem współpracy. W ramach projektu 

operacji przewidujemy min. następujące zadania:                                                                                            

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami (przybliżenie idei klastra, zachęcenie do 

współpracy, wspólne opracowanie dokumentu współpracy pomiędzy podmiotami). 

Przewiduje się organizację 5 spotkań (każde spotkanie ok. 10 osób). Spotkania będą 

organizowane w biurze LGD Dolina Raby;                                                                                         

- organizacja szkoleń specjalistycznych (organizacja szkoleń podnoszących wiedzę 

podmiotów z branży spożywczej. Planuje się organizację 3 szkoleń specjalistycznych – 

tematy szkoleń będą dostosowane do potrzeb szkoleniowych. Szkolenia otwarte dla 

podmiotów z branży spożywczej z obszaru LGD Dolina Raby. Liczba uczestników 

nieograniczona. Uczestnikami szkolenia będą osoby, które są związane z branżą spożywczą 

(właściciele firm lub pracownicy). Miejsce organizacji szkoleń: świetlice gminne, domy 

ludowe na obszarze LGD;                                                                                                               

- utworzenie wspólnej strony internetowej klastra, na której będą na bieżąco wrzucane 

informację dotyczące nowinek z branży;                                                                                                  

- udział w targach promocyjnych – udział w dużych targach z branży spożywczej. Planuje się 

udział w jednym z wymienionych targach : Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i 

Naturalnej NATURA FOOD, Targi Producentów Marek Własnych i Produktów Naturalnych 

w Lublinie, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood w Warszawie, Warsaw 

Food Expo Międzynarodowe Targi Żywności;                                                                                          

- organizacja wyjazdu studyjnego zagranicznego – planuje się organizację wyjazdu 

studyjnego do Rotterdamu - pokazanie funkcjonującego klastra spożywczego;                                    

- organizacja wyjazdu studyjnego krajowego – organizacja wyjazdu do funkcjonującego 

klastra spożywczego na obszarze Polski oraz prezentacja przykładu sprawnie funkcjonującego 

inkubatora kuchennego w Lanckoronie.                                                                                            

Zadania w projekcie przyczyniają się do utworzenia sieci współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami z branży. Zorganizowane zostaną spotkania informujące o idei klastra i 

pokazujące korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy. Ponadto zadania w projekcie są 

tak dobrane, aby zarówno poprzez ich realizację osoby związane z branżą spożywczą 

podniosły swoją wiedzę co przekłada się z korzyścią na rozwój działalności oraz zadania, 

które służą szerokiej promocji lokalnych produktów i usług. 
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Kolejna operacja własna 3/2018/OW polega na „utworzeniu dwóch sieci współpracy w 

zakresie świadczenia usług turystycznych „klaster turystyczny” oraz w zakresie 

inteligentnego i energooszczędnego budownictwa „klaster budowlany”. Obie te branże mają 

znaczący wpływ na rozwój gospodarczy obszaru LGD. Tworzony w ramach operacji klaster 

sieciowy będzie, więc grupą przedsiębiorstw połączonych ze sobą ze względu na położenie 

geograficzne, działających w tej samej branży, które pomiędzy sobą współpracują pod 

względem wymiany wiedzy, promocji, ale i konkurują ze sobą w ramach otwartego rynku. 

Realizacja operacji ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami 

poprzez wzrost wiedzy i kompetencji oraz wspólne działania promocyjne. LGD Dolina Raby 

jako realizator projektu będzie inicjatorem współpracy. W ramach operacji przewidujemy 

m.in:                                                                                                                                                

Utworzenie sieci współpracy klaster turystyczny: 

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami. Planuje się organizację 3 spotkań. Spotkania będą 

organizowane w biurze LGD Dolina Raby;                                                                                                                     

- stworzenie strony internetowej promującej ofertę turystyczną podmiotów sieci. Planuję się 

utworzenie strony internetowej skierowanej głównie do turysty, który w jednym miejscu 

będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną podmiotów z obszaru LGD;                          

-udział w wydarzeniach promocyjnych na obszarze LGD. Planujemy udział w wydarzeniach 

promocyjnych np. targi, imprezy turystyczne na obszarze Małopolski, podczas których będzie 

promowana atrakcyjność turystyczna obszaru oraz oferta podmiotów w sieci.  

Utworzenie sieci współpracy klaster budowlany:                                                                                         

- organizacja spotkań z przedsiębiorcami. Spotkania będą miały charakter otwarty. Planuje się 

organizację 3 spotkań. Spotkania będą organizowane w biurze LGD Dolina Raby;                                                                                                                                        

- organizacja wyjazdów studyjnych zagranicznych. Planuje się organizację dwóch wyjazdów 

studyjnych. Jeden wyjazd będzie na wyspę Eigg, podczas którego zaprezentowane zostaną 

rozwiązania ekobudowlane sprzyjające ochronie środowiska. Wyspa Eigg jest wyspą 

samowystarczalną energetycznie. Drugi wyjazd dotyczy zwiedzania rozwiązań 

ekobudowlanych w miejscowości Getynga w Niemczech. W każdym z obu wyjazdów 

weźmie udział min. 3 przedsiębiorców z obszaru;                                                                                      

- organizacja wyjazdu studyjnego krajowego. Planuje się organizację wyjazdu studyjnego na 

terenie Polski, podczas którego zaprezentowane zostaną rozwiązania ekobudowlane 

sprzyjające ochronie środowiska stosowane w Polsce. W wyjeździe weźmie udział min. 3 

przedsiębiorców z obszaru;                                                                                                                               
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- organizacja wizyty w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii 

WGGiOŚ AGH w Miękini. Dodatkowo planuje się zwiedzić także Małopolskie Laboratorium 

Budownictwa Energetycznego działającego przy Politechnice Krakowskiej (zawarta umowa 

partnerska). Wizyta ma na celu pokazanie rozwiązań naukowych oraz ma przyczyniać się do 

nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami nauki a przedsiębiorcami. Wstępnie planuje się 

udział 3 przedstawicieli przedsiębiorców z obszaru.  Osoby na wyjazd wybierane będą na 

podstawie kolejności zgłoszenia. 

Ostatnia operacja własna 4/2018/OW polega na organizacji szkoleń podzielonych na dwa 

moduły dla mieszkańców obszaru LGD.  

Pierwszy moduł dotyczy organizacji szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Drugi moduł dotyczy organizacji szkoleń z zakresu uczenia się przez całe życie.                                   

SZKOLENIA O OZE: planuje się organizację min. 10 szkoleń w formie praktycznych 

warsztatów (liczba uczestników: min. 20 osób na każdy warsztat (łącznie 200 osób 

uczestniczących w zadaniu). Miejsce organizacji spotkań: Gmina Biskupice (2 spotkania), 

Gmina Gdów (3 spotkania), Gmina Łapanów (1 spotkanie), Gmina Nowy Wiśnicz (2 

spotkania), Gmina Trzciana (1 spotkanie), Gmina Żegocina (1 spotkanie). Będą to miejsca 

użyteczności publicznej typu parking przed urzędem gminy, parkingi przy kościele, szkole 

itp.  W miejscach w tych w wyznaczonych wcześniej terminach (okres od V do IX 2019r.) 

będą udostępnione POLoNEs + OZE bus, w których w sposób praktyczny będą pokazane 

zasady funkcjonowania takich urządzeń jak np. kocioł zasypowy, pompa ciepła, kolektory 

słoneczne. Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość praktycznego zapoznania się z ww. 

urządzeniami. Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. przyczyn i 

zagrożeń związanych z niską emisją oraz sposobami jej ograniczania i ostatecznie likwidacji. 

Podczas warsztatów prezentowany będzie proces spalania w różnych kotłach, z 

wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów jakości powietrza, analizatorów spalin oraz 

pyłomierzu, tak, aby uświadomić uczestnikom, kiedy produkcja emisji jest największa, a 

kiedy można ją ograniczyć. Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. 

odnawialnych źródeł energii poprzez prezentację urządzeń grzewczych oraz produkujących 

energię elektryczną z OZE. Czas trwania jednego warsztatu: min. 2 godziny.         

SZKOLENIA Z ZAKRESU UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE: Planuje się m.in.: 

przeprowadzenie łącznie 4 szkolenia. W każdym szkoleniu weźmie udział 10 osób Łącznie 

przeszkolonych zostanie 40 osób z obszaru LGD Dolina Raby z zakresu konieczności uczenia 

się przez całe życie. Przed realizacją zadania zostanie przeprowadzona akcja informacyjna 
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wśród mieszkańców obszaru LGD, następnie rekrutacja wyłaniająca osoby uczestniczące w 

szkoleniu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu się do szkolenia 

będzie stopień zaangażowania się w sprawy lokalne. Pierwszeństwo będą mieć lokalni liderzy 

np. sołtysi, osoby zaangażowane w organizacje pozarządowe, w dalszej kolejności będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenia przeprowadzone zostaną w 2019r. w Krakowie, ze 

względu na lokalizację najsprawniej funkcjonujących ośrodków kształcenia dla dorosłych.  

Zadanie to będzie wykonane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.  
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wskaźnik 1.1.1

wskaźnik 1.1.2

wskaźnik 1.1.3

wskaźnik 1.2.1

wskaźnik 1.2.2

potencjalna możliwość realizacji wskaźnika (wnioski w UMWM) podpisane umowy

 

Stan realizacji wniosków  

Wykres 1. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym I Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.).  

 

Wskaźnik 1.1.1 Nabór 1/2018 (dziedzictwo) – 3 wnioski (w trakcie weryfikacji – 3) 

Wskaźnik 1.1.2  Nabór 1/2018/G (projekt grantowy dziedzictwo) – wybrani grantobiory, wniosek o projekt grantowy przekazany do UMWM.  

Planowany jeden nabór na zadania grantowe  

Wskaźnik 1.2.2  Nabór 7/2017 (nabór dla JST) – 8 podpisanych umów, 1 wniosek w ocenie  

 

 

Projekt własny (ogłoszenie – sierpień 2018r., realizacja w 2019r.) 

Projekt własny (ogłoszenie – sierpień 2018r., realizacja w 2019r.) 

Legenda: 

1.1.1- Liczba obiektów kultury lub zabytków poddanych pracom 

modernizacyjnym, konserwatorskim lub restauratorskim  

w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii. 

1.1.2- Liczba projektów grantowych dotyczących działań na rzecz 

zachowania walorów przyrodniczo- krajobrazowych, kulturowo-

historycznych, w tym tradycji regionalnych. 

1.1.3- Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy o OZE. 

1.2.1- Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy w zakresie uczenia 

się przez całe życie. 

1.2.2- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury. 
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Wykres 2. Prognozowany poziom realizacji wskaźników w celu ogólnym II Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.) 

2.1.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności 

tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym 

krótkich łańcuchów żywnościowych. 

2.1.2.- Liczb operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju markowej żywności 

tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym 

krótkich łańcuchów żywnościowych. 

2.1.3.- Liczba centrów przetwórstwa lokalnego. 

2.1.4.- Liczba sieci współpracy przedsiębiorców. 

2.1.5.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji 

markowej żywności. 

2.1.6.- Liczba szkoleń w zakresie podniesienia wiedzy dla 

osób niepełnosprawnych umysłowo. 

2.2.1.- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

2.2.2.- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa. 

2.2.3.- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury Turystycznej i rekreacyjnej. 

2.2.4.- Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. 

2.2.5.- Liczba projektów grantowych w zakresie promocji 

turystycznej obszaru. 

2.3.1. - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa. 

2.3.2. - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa. 
 

Projekt własny (ogłoszenie – sierpień 2018r., realizacja w 2019r.) 

Inkubator lokalny planowany nabór sierpień 2018r.  

Projekt własny (ogłoszenie – sierpień 2018r., realizacja w 2019r.) 

Projekt własny (ogłoszenie – sierpień 2018r., realizacja w 2019r.) 
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Wskaźnik 2.1.1.  Nabór 4/2017- (żywność podejmowanie) 3 wnioski (w trakcie 

weryfikacji – 1, odmowa przyznania pomocy – 2) 

Planowany nabór na 2 premie po 55 tys. zł  

 

Wskaźnik 2.1.2 Nabór 1/2017 (żywność rozwój) - 3 wnioski (w trakcie weryfikacji – 2, 

odmowa przyznania pomocy – 1) 

Nabór 4/2018 (żywność rozwój) - nie wpłynął żaden wniosek 

Planowany nabór na 300 tys. zł (min. 2 wnioski) 

 

Wskaźnik 2.1.5  Nabór 2/2018/G (żywność granty) - wybrani grantobiory, wniosek o 

projekt grantowy przekazany do UMWM. 

Planowane dwa nabory na zadania grantowe 

 

Wskaźnik 2.2.1 Nabór 5/2017 (turystyka podejmowanie) - 2 wnioski (w trakcie 

weryfikacji – 1, odmowa przyznania pomocy – 1) 

   Nabór 2/2018 (turystyka podejmowanie) – 1 wniosek (w trakcie 

weryfikacji – 1) 

Planowany nabór na jedną premię na 55 tys. zł  

 

Wskaźnik 2.2.2.  Nabór 2/2017 (turystyka rozwój) - 1 wniosek (umowa w realizacji) 

   Nabór 5/2018 (turystyka rozwój) – 1 wniosek (w trakcie weryfikacji) 

Planowany nabór na 100 tys. zł (1 wniosek) 

 

Wskaźnik 2.2.3  Nabór 8/2018 (nabór dla JST) -6 wniosków (umowa w realizacji – 5, 

odmowa przyznania pomocy - 1) 

Planowany ponowny nabór dla JST. 

 

Wskaźnik 2.2.5  Nabór 3/2018/G (turystyka granty) - wybrani grantobiory, wniosek o 

projekt grantowy przekazany do UMWM. 

Planowane dwa nabory wniosków na zadania grantowe 

 

Wskaźnik 2.3.1 Nabór 6/2017 (podejmowanie pozostała działalność) - 4 wnioski (w 

trakcie weryfikacji – 4) 

Nabór 3/2018 (podejmowanie pozostała działalność) – 5 wniosków (w 

trakcie weryfikacji - 5) 
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Wskaźnik 2.3.2  Nabór 3/2017 (rozwój pozostała działalność) - 4 wnioski (umowa w 

realizacji – 3, odmowa przyznania pomocy – 1) 

Nabór 6/2018 (rozwój pozostała działalność) – 9 wniosków (w trakcie 

weryfikacji -9)  

 

Na stan 25.06.2018r. zostało podpisanych 17 umów o przyznanie pomocy na łączną 

kwotę pomocy 1.969.335,00 zł. Złożone zostały dwa wnioski o płatność na kwotę  

398.000, 00 zł.  

Realizowane są także wskaźniki w ramach celu szczegółowego 1.3 Aktywizacja 

społeczności do działań prorozwojowych oraz współpracy na obszarze LGD, 

międzyregionalnej i międzynarodowej (przedsięwzięcie 1.3.1 Aktywizacja społeczności)  

w ramach działania 19.4. 

 

Wykres 3. Poziom realizacji wskaźników w poddziałaniu 19.4. Aktywizacja społeczności 

od początku realizacji LSR.  

 

 

Źródło: dane własne LGD, dane z UMWM. (stan na dzień: 25.06.2018r.) 

 

Wskaźnik nr 1 - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 

Wskaźnik nr 2 - Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 

Wskaźnik nr 3 - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

Wskaźnik nr 4 - Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami. 
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3. Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do 

umowy ramowej) został trzy razy aktualizowany od początku realizacji LSR.  

1.  XII 2016r. - przesuniecie wszystkich planowanych z 2016r. na 2017r. (brak 

obowiązujących procedur. 

2. IV. 2017r. – przesunięcie naborów dla JST, naboru na inkubator kuchenny, 

konkursów dla NGO oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 

2017r.  

3. I. 2018r. przesunięcie naborów na zadania grantowe oraz naboru dla NGO  

z II.2017r. na I. 2018r., przesunięcie naborów z przedsiębiorczości z II i III 

kamienia milowego na I kamień milowy. (brak zaakceptowanych procedur dl 

projektów grantowych, duże zainteresowanie naborami z przedsiębiorczości). 

4. Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele  

i przedsięwzięcia  
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Cele/ Przedsięwzięcia  Budżet w 

LSR 

Realizacja 

budżetu w 

zł 

Realizacja 

budżetu % 

Prognoza 

w zł 

Prognoza  

w % 

Ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa 

jakości zycia 

3556306,50 

 

0,00 

 

0,00 1475149,28 

 

41,48 

Szczeg. 1.1: Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

zachowanie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowo-historycznych, 

w tym tradycji regionalnych 

460000,00 0,00 0,00 313738,00 68,20 

1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z 

kulturą obszaru 

240000,00 0,00 0,00 240000,00 100,00 

1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

kulturowo- historycznych, w tym tradycji 

regionalnych 

200 000,00 

 

0,00 0,00 73738,00 36,87 

1.1.3 Podniesienie wiedzy o OZE 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Szczeg. 1.2: Poprawa oferty oświatowej, 

szczególnie w zakresie uczenia się przez całe 

życie oraz rekreacyjno-kulturalnej 

1196306,50 

 

0,00 0,00 1161411,28 97,08 

1.2.1 Podniesienie wiedzy w zakresie uczenia 

się przez całe życie 

30 000,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-

kulturalnej 

1 166 306,50 0,00 0,00 1161411,28 99,58% 

Szczeg. 1.3: Aktywizacja społeczności do 

działań prorozwojowych oraz rozwój 

współpracy na obszarze LGD, 

międzyregionalnej i międzynarodowej 

1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Aktywizacja społeczności  1 567 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Rozwój współpracy międzyregionalnej 

i międzynarodowej 

332500,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i 

rozwój gospodarczy 

 

4993693,50 

 

0,00 

 

0,00 

 

3465443,69 

 

69,40 

Szczeg. 2.1: Rozwój markowej żywności 

tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych 

produktów, w tym krótkich łańcuchów 

żywnościowych 

1365000,00 0,00 0,00 428643,00 31,40 

2.1.1. Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

165000,00 0,00 0,00 55000,00 33,33 

2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej 600000,00 0,00 0,00 300000,00 50,00 

2.1.3. Utworzenie inkubatora przetwórstwa 

lokalnego 

200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Utworzenie sieci współpracy oraz 

podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie produkcji żywności – 

„klaster spożywczy” 

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

2.1.5 Promocja markowej żywności 300000,00 0,00 0,00 73643,00 24,55 

2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób 

niepełnosprawnych umysłowo 

50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Szczeg. 2.2: Rozwój turystyki i produktów 

turystycznych, szczególnie w zakresie 

turystyki aktywnej i weekendowej 

1738693,50 0,00 0,00 1292198,15 74,32 

2.2.1 Podejmowanie działalności 

gospodarczej w zakresie turystyki, w tym 

165000,00 0,00 0,00 110000,00 66,67 
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5.Zainteresowanie stroną internetową 

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową 

www.dolinaraby.pl. Od 23.06.2016r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący 

liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną 

i materiałów na niej udostępnianych.  Do dnia 25.11.2018r. odnotowano łącznie 231 365 

odsłon strony internetowej. Średnia liczba osłon miesięcznie wynosi ponad 4200, przy 

średniej liczbie gości miesięcznie ok. 3000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane 

z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy, na których udostępniane są wymagane 

dokumenty dla beneficjentów.  

Źródło danych: www.dolinaraby.pl (stan na dzień: 26.11.2018r.) 

agroturystyki 

2.2.2.Rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie turystyki, w tym agroturystyki 

400000,00 0,00 0,00 300000,00 75,00 

2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej 

848 693,50 0,00 0,00 790494,15 93,14 

2.2.4. Utworzenie sieci współpracy w 

zakresie świadczenia usług turystycznych 

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5. Promocja turystyczna obszaru 300000,00 0,00 0,00 91704,00 30,57 

Szczeg 2.3: Rozwój pozostałej dział. gosp., 

szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla 

środowiska, w sferach wytwórczości, 

budownictwa i usług dla ludności, bez 

działalności handlowej 

1890000,00 0,00 0,00 1744602,54 92,30 

2.3.1. Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

495 000,00 0,00 0,00 495000,00 100,00 

 

2.3.2. Rozwój działalności gospodarczej 1 370 000,00 0,00 0,00 1249602,54 91,21 

2.3.3. Utworzenie sieci współpracy 

podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie inteligentnego i 

energooszczędnego budownictwa – „klaster 

budowlany” 

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Zainteresowanie naborami  

Wykres 4. Zainteresowanie zainteresowania naborami w 2018r.  

 

 

Źródło: dane własne LGD 

 

Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie naborem nr 6/2018 

(rozwijanie działalności- pozostała bez handlowej). Limit środków w tym naborze wynosił 

685 372,88 zł. Do LGD wpłynęło 11 wniosków, z czego Rada LGD wybrała 8 wniosków 

mieszczących się w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 72,72 % zainteresowanych 

otrzyma wsparcie finansowe. Również nabór nr 3/2018 (podejmowanie działalności– 

pozostała bez handlowej) cieszył się dużym zainteresowaniem. Do LGD wpłynęło 

9 wniosków na premię 55 tys. zł, z czego Rada LGD wybrała 5 wniosków mieszczących się 

w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 55,55 % zainteresowanych otrzyma wsparcie 

finansowe.  W naborze nr 1/2018 (zachowanie dziedzictwa lokalnego) wpłynęły 3 wnioski 

wszystkie zmieściły się w limicie. W naborze nr 2/2018 (podejmowanie działalności- 

turystyka) wpłynął 1 wniosek, który zmieścił się w limicie. W naborze 4/2018 (podejmowanie 

działalności gospodarczej – branża spożywcza) nie wpłynął żaden wniosek. W naborze 

5/2018 (rozwijanie działalności- turystyka) wpłynął 1 wniosek mieszczący się w limicie 

środków. W naborach grantowych największym zainteresowaniem cieszył się nabór nr 

1/2018/G (zachowanie dziedzictwa lokalnego) wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 

w tys. zł 
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111 639 zł, z czego Rada LGD wybrała 4 wnioski mieszczące się w limicie dostępnych 

środków, co oznacza, że 66,66% zainteresowanych otrzyma wsparcie. W naborze nr 2/2018/G 

(promocja markowej żywności) wpłynęły 4 wnioski wszystkie zmieściły się w limicie. W 

naborze nr 3/2018/G (promocja turystyczna obszaru) wpłynęło 5 wniosków wszystkie 

zmieściły się w limicie. 

 

7. Poziom doradztwa 

 

W okresie od 26.06.2018r. do 25.11.2018r.do Biura LGD wpłynęły 3 anonimowe 

ankiety oceniające poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ankiety były 

zbierane w biurze LGD oraz w formie elektronicznej (odnośnik na stronie internetowej 

www.dolinaraby.pl). 

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w 

skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie. 

Tabela 2. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie 

analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu 

Biura 

Nazwa pytania Średnia 

arytmetyczna z 

ocen uczestników 

1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas 

i miejsce konsultacji):   

5,5 

2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? 5,5 

3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? 5,0 

4.Czy zdobyte informację podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia 

decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? 

5,5 

 

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń uzupełniane były także anonimowe ankiety 

oceniające efektywność prowadzonych szkoleń (zał. Nr 2 do regulaminu Biura).   

 

 



Załącznik do uchwały WZC nr XXIX/4 z dnia 26.11.2018 r. 

19 
 

Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 07.08.2018r. na podstawie analizy 

pytań zamkniętych ankiety stanowiącej zał. Nr 2 do Regulaminu Biura 

Nazwa pytania Średnia 

arytmetyczna z 

ocen uczestników 

1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące? 4,5 

2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? 4,75 

3. W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- 

informacyjne? 

4,5 

4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- 

szkoleniowe? 

4,75 

5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały 

szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) 

4,25 

6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje 

oczekiwania? 

5,0 

 

 

 


