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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 i potwierdzeniem 

udzielonego doradztwa jest  podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. 

Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych 

ankiet.  

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 12.05.2016r. do 

22.06.2017r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 91 osób/podmiotów.   

W okresie od 12.05.2016r. do 22.06.2017r. przeprowadzono 3 szkolenia dla 

potencjalnych beneficjentów :  

1. Szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 14.12.2016r. w 

Budynku Świetlicy Środowiskowej w Chrostowej – 37 uczestników. 

2. Szkolenie „Rozwój działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 15.12.2016r. w Budynku 

Świetlicy Środowiskowej w Chrostowej – 59 uczestników. 

3. Szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 24.05.2017r. w 

Domu Kultury w Łapanowie – 28 uczestników. 

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

objętym LSR : 

1. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Powitanie 

Lata” 19.06,2016r. w Tomaszkowicach - 17 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 

2. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Dni 

Łapanowa” 3.07.2016r. w Łapanowie - 20 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 



3. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Piknik 

Rodzinny” 10.07.2016r. w Sobolowie - 12 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 

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

Gminy Trzciana” 7.08.2016r. w Tomaszkowicach - 17 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 

5. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Urodziny 

Żegociny” 14.08.2016r. w Żegocinie - 9 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 

6. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „400 lat 

Nowego Wiśnicza” 15.08.2016r. w Nowym Wiśniczu - 16 osób skorzystało z 

doradztwa bezpośredniego. 

7. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Powitanie 

Lata” w Tomaszkowicach 04.06.2017r. - 19 osób skorzystało z doradztwa 

bezpośredniego. 

8. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Jarmark 

Wiśnicki” 11.06.2017r. -  16 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego. 

 

2. Poziom realizacji LSR 

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

trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy: 

1/2017 Rozwój działalności gospodarczej  

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.   

Zakres tematyczny operacji: 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych 

produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych 

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 600 000,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia 2.1.2 wpłynęło łącznie 5 operacji na łączną wnioskowaną kwotę 

850.856,15 zł, w tym: 

- 3 operacje zostały wybrane i  mieściły się w limicie środków  



- 2 operacje nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów w ramach Lokalnych     

Kryteriów Wyboru.  

 

2/2017 Rozwój działalności gospodarczej  

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.   

Zakres tematyczny operacji: 

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie 

turystyki aktywnej i weekendowej 

Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym 

agroturystyki 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 260 000,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia 2.2.2 wpłynęła 1 operacja na wnioskowaną kwotę 200.000 zł i 

została wybrana do dofinansowania.  

 

3/2017 Rozwój działalności gospodarczej  

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.   

Zakres tematyczny operacji: 

Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej 

i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez 

działalności handlowej 

Przedsięwzięcie 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 685 000,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia 2.3.2 wpłynęło łącznie 14 operacji na łączną wnioskowaną kwotę 

2.082.138,33 zł, w tym: 

- 4 operacje zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się w limicie środków  

- 7 operacji zostało wybranych, lecz nie mieszczących się w limicie środków  

- 2 operacje nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów w ramach Lokalnych     

Kryteriów Wyboru 

- 1 operacja nie została wybrana do dofinansowania, gdyż otrzymała negatywną ocenę 

w ramach weryfikacji formalnej z powodu braku zgodności z PROW 2014-2020. 

 

Wybrane operacje dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały 

przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i obecnie są 

weryfikowane pod względem merytorycznym. Środki nie zostały wypłacone beneficjentom, 



w związku z tym poziom realizacji wskaźników określonych w LSR przyporządkowanych do 

powyższych przedsięwzięć jest obecnie na poziomie zerowym.     

 W terminie od 12.06 do 30.06. 2017r. prowadzony jest także nabór 4/2017, 5/2017 

oraz 6/2017 na podejmowanie działalności gospodarczej.      

 Realizowane są 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 1. Stopień realizacji wskaźników w przedsięwzięciu 1.3.1. Aktywizacja 

społeczności od początku realizacji LSR.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 dwa razy aktualizowany od początku realizacji LSR.  Pierwsza 

zmiana (akceptacja 12.XII.2016r.) dotyczyła przesunięcia wszystkich planowanych naborów 

z 2016 r. Kwoty te zostały przesunięte do naborów planowanych w 2017r. Zmiana konieczna 



z uwagi na brak obowiązujących procedur. W dniu 26.04.2017r zostało przekazane do 

UMWM kolejne pismo z prośbą o aktualizację obowiązującego harmonogramu. Urząd w 

terminie  

30 dni nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian. Zmianie uległo przesunięcie 

planowanych naborów dla JST oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 

2017r. 



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

W tabeli poniżej zostało pokazane wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć 2.1.2 ; 2.2.2 oraz 2.3.2 (na te przedsięwzięcia były 

organizowane nabory wniosków).  

Tabela 1. Wydatkowanie środków w ramach organizowanych naborów 
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2.1. Rozwój markowej żywności 

tradycyjnej i kanałów dystrybucji 

tych produktów, w tym krótkich 

łańcuchów żywnościowych 

 
2.1.2.Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
 

 

600.000,00 

zł 

 

0,00 zł 

 

464.232,25 zł 

 

77,37 % 

 

135.767,75 zł 

 
2.2. Rozwój turystyki i produktów 

turystycznych, szczególnie w 

zakresie turystyki aktywnej i 

weekendowej 

 
2.2.2.Rozwój 

działalności 

gospodarczej w zakresie 

turystyki, w tym 

agroturystyki 
 

 

400.000,00 

zł 

 

0,00 zł 

 

200.000, 00 zł 

 

50,00 % 

 

200.000,00 zł 

 
2.3.Rozwój pozostałej 

działalności gospodarczej, 

szczególnie innowacyjnej i 

przyjaznej dla środowiska, w 

sferach wytwórczości, 

budownictwa i usług dla ludności, 

bez działalności handlowej. 

 
2.3.2 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
 

 

1370.000,00 

zł 

 

0,00 zł 

 

684.627,12 zł 

 

49,97 % 

 

685.372,88 zł 

*W tabeli ujęto kwoty wnioskowane, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach dostępnego limitu. Po rozpatrzeniu i rozliczeniu       

wniosków kwoty te mogą ulec zmianie. 
 



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 22.06.2017r. odnotowano łącznie 77383 odsłon 

strony internetowej. Średnia liczba osłon miesięcznie wynosi prawie 6000, przy średniej 

liczbie gości miesięcznie ok. 4000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z 

ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy na których udostępniane są wymaganych 

dokumentów dla beneficjentów.  

 

6. Zainteresowanie naborami  

 

Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie przeprowadzonymi 

naborami w LGD. W naborze 1/2017 oraz  w naborze 3/2017 kwota złożonych wniosków 

przekraczała kwotę w ramach dostępnego limitu w poszczególnych naborach. W 

szczególności duże zainteresowanie było w naborze 3/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. 

Mniejsze zainteresowanie odnotowano w naborze 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.  

 

 



7. Poziom doradztwa 

Od początku realizacji LSR do biura LGD wpłynęło 37 anonimowych ankiet 

oceniających poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ankiety były 

zbierane w formie elektronicznej (odnośnik na stronie internetowej www.dolinaraby.pl),  

w punktach doradczo informacyjnych podczas wydarzeń kulturalnych w terenie oraz w biurze 

LGD.  

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):   

4,97 

2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? 5,00 

3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? 5,11 

4.Czy zdobyte informację podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia 

decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? 

4,95 

 

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń dla beneficjentów uzupełniane były także 

anonimowe ankiety oceniające efektywność prowadzonych szkoleń (zał. Nr 2 do regulaminu 

Biura). Uczestnicy szkoleń uzupełnili łącznie 107 ankiet anonimowych oceniających jakość i 

efektywność spotkania. Przeprowadzone szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko przez 

uczestników.  

Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego 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? 5,06 

2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? 5,12 



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

informacyjne? 

5,17 

4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- 

szkoleniowe? 

5,20 

5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały 

szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) 

5,16 

6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje 

oczekiwania? 

5,10 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


