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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. 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 23.06.2017r.  

do 31.10.2017r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 21 osób.  

W okresie od 23.06.2017r. do 31.10.2017r. przeprowadzono 2 szkolenia dla 

potencjalnych beneficjentów :  

1. Spotkanie informacyjno- szkoleniowe o projektach grantowych  27.07.2017r.  

w Centrum Kultury w Łapanowie – 17 uczestników  

2. Szkolenie przed naborem dla JST 11.08.2017r. w siedzibie Biura LGD – 9 osób 

 

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 : 

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

Gminy Łapanów 02.07.2017r. w Łapanowie - 33 osoby zapoznały się z działalnością 

LGD. 

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

Gminy Trzciana” 30.07.2017r. w Trzcianie - 13 osób zapoznało się z działalnością 

LGD. 



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

Gminy Gdowskiej” 06.08.2017r. w Gdowie – 10 osób zapoznało się z działalnością 

LGD.  

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

pn. „724 Urodziny Żegociny” 13.08.2017r. w Żegocinie - 23 osoby zapoznały się  

z działalnością LGD.  

5. Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy pn. „VII Festiwal 

Rosołu” 15.08.2016r. w Nowym Wiśniczu - 11 osób zapoznało się z działalnością 

LGD.  

 

2. Poziom realizacji LSR 

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

osiem naborów wniosków o przyznanie pomocy (wszystkie w 2017r.) 

1/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.) 

2/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.) 

3/2017 Rozwój działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.) 

4/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (12.06.2017r. – 30.06.2017r.) 

5/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.) 

6/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej (30.01.2017r. – 17.02.2017r.) 

7/2017 Nabór wniosków dla JST (17.08.2017r. – 01.09. 2017r.) 

8/2017 Nabór wniosków dla JST (17.08.2017r. – 01.09. 2017r.) 

Stan realizacji wniosków  

Nabór 1,2,3/2017 – wysyłane pierwsze pisma do beneficjentów 

Nabór 4,5,6/ 2017 – LGD odpowiedziało na uwagi do oceny A0 

Nabór 7,8/2017 – LGD przekazało wnioski do UMWM 

 

Obecnie nie została podpisana żadna umowa z beneficjentem, w związku z tym poziom 

realizacji wskaźników określonych w LSR przyporządkowanych do powyższych 

przedsięwzięć jest obecnie na poziomie zerowym.       
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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. Poziom 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.   W ramach harmonogramu  planowanych naborów  w drugiej połowie 2017r. 

LGD oprócz ogłoszonych naborów dla JST (nabór 7/2017; 8/2017) planowało ogłosić nabory 

na projekty   własne, projekty grantowe, utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz 

nabór dla organizacji pozarządowych związany z poprawą stanu obiektów związanych 

z kulturą obszaru. W związku z brakiem zaakceptowanych procedur wyboru i oceny 

grantobiorców oraz  wprowadzanymi zmianami w procedurze dla operacji  innych w związku 

ze zmianami wynikającymi z wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań 

związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

PROW, LGD    będzie dokonywało zmiany w harmonogramie planowanych naborów, 

ogłaszając zaplanowane nabór w pierwszej połowie 2018r.   Pismo w sprawie zmiany 

harmonogramu zostanie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego.



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

W tabeli poniżej zostało pokazane wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć w ramach których były organizowane nabory wniosków. 

Tabela 1. Wydatkowanie środków w ramach organizowanych naborów 
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1.2 Poprawa oferty 

oświatowej, szczególnie w 

zakresie uczenia się przez całe 

życie oraz rekreacyjno- 

kulturalnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjno- kulturalnej 
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0,00 zł 

 

 

 

 

 

1161411,28 zł 

 

 

 

 

 

99,58% 

 

 

 

 

 

4895,22 zł 



2
. 
P

o
p

ra
w

a
 w

a
ru

n
k

ó
w

 z
a
tr

u
d

n
ie

n
ia

 i
 r

o
zw

ó
j 

g
o
sp

o
d

a
rc

zy
 

2.1. Rozwój markowej żywności 

tradycyjnej i kanałów dystrybucji 

tych produktów, w tym krótkich 

łańcuchów żywnościowych 

2.1.1. Podejmowanie 

działalności gospodarczej  165.000,00 zł 

0,00 zł 165.000,00 zł 100% 0,00 zł 

 
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 

2.2.1. Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

w zakresie 

turystyki, w tym 

agroturystyki 

165.000,00 zł 

0,00 zł 110.000,00 zł 66,67% 55.000,00 zł 

 
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. 

2.3.1. Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

495.000,00 zł 

0,00 zł 220.000,00 zł 44,44% 275.000,00 zł 



 
2.3.2 Rozwój 

działalności 

gospodarczej 
 

 

1370.000,00 zł 

 

0,00 zł 

 

684.627,12 zł 

 

49,97 % 

 

685.372,88 zł 

 2.3.3. Rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

rekreacyjno- 

turystycznej 

848.693,50 zł 

 

0,00 zł 

 

841.984,91 zł 

 

99,21% 

 

6708,59 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 31.10.2017r. odnotowano łącznie 10869 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  

Wykres 2. Zestawienie wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej 
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Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie naborem nr 6/2017 

(podejmowanie działalności gospodarczej – pozostała działalność). Do LGD wpłynęło 

12 wniosków na premię 55 tys. zł z czego Rada LGD wybrała 4 wnioski mieszczące się 

w limicie dostępnych środków, co oznacza, że 33,33 % zainteresowanych otrzyma wsparcie 

finansowe.  W naborze 4/2017 podejmowanie działalności gospodarczej – branża spożywcza 

wpłynęły 3 wnioski, wszystkie mieszczą się w dostępnym limicie. Podobnie w naborze 

5/2017 podejmowanie działalności gospodarczej- branża turystyczna wpłynęły 2 wnioski 

mieszczące się w limicie.  



Wykres 3. Zestawienie wniosków dla JST  

 

 

W naborze 7/2017 wpłynęło łącznie 9 wniosków, wszystkie mieściły się w limicie 

dostępnych środków. Podobnie w naborze 8/2017 wpłynęło 6 wniosków, wszystkie 

mieszczące się w limicie dostępnych środków w naborze.  

 

7. Poziom doradztwa 

W okresie od 23.06.2017r. do 30.10.2017r.do Biura LGD wpłynęło 14 anonimowych 

ankiet oceniających 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):   

4,93 



2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? 5,21 

3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? 4,71 

4.Czy zdobyte informację podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia 

decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? 

4,43 

 

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń uzupełniane były także anonimowe ankiety 

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

Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 27.07.2017r. 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? 5,12 

2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? 4,94 

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

informacyjne? 

4,88 

4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- 

szkoleniowe? 

5,35 

5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały 

szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) 

5,18 

6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje 

oczekiwania? 

5,24 

 

Tabela 4. Ocena spotkania szkoleniowego w dniu 11.08.2017r. 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? 4,78 

2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? 4,78 

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

informacyjne? 

4,78 



3. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- 

szkoleniowe? 

4,67 

5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały 

szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) 

4,78 

6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje 

oczekiwania? 

4,78 

 

Inne uwagi 

1.  W Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano do realizacji 7 operacji własnych. LGD 

prowadzi bieżący monitoring poziomu realizacji LSR oraz zapotrzebowanie na 

wpisane w ramach strategii projekty. Zauważono problem z osiągnięciem 

zaplanowanych wskaźników w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez operacje 

własne. LGD informowało o tym fakcie Samorząd Województwa zarówno w piśmie z 

dn. 11.10.2017r. (LGD 51/2017), gdzie szczegółowo opisano problem oraz planowane 

zmiany w tym zakresie.  

- W LSR przewidziano przedsięwzięcie 2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób 

zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (operacja 

własna). Zgodnie z zapisami w LSR planowano do przeprowadzenia 5 dniowe 

szkolenie dla grupy 30 osób w zakresie tworzenia biznesplanu. W styczniu 2017r. 

LGD ogłosiło informację o zamiarze realizacji operacji własnej. Do realizacji operacji 

nie zgłosił się żaden podmiot zewnętrzny, w związku z tym projekt ten mógł zostać 

zrealizowany przez LGD. Przed złożeniem wniosku w UMWM na realizację projektu 

własnego LGD ogłosiło wstępną rekrutację uczestników na szkolenia, w ramach której 

zgłosiły się 4 osoby, które wyraziły chęć udziału w planowanych szkoleniach. LGD 

podjęło także inne działania, pozwalające zaangażować mieszkańców do wyrażenia 

chęci udziału w planowanym do realizacji projekcie, nie mniej jednak bez 

pozytywnego skutku. W związku tym, iż nie jest możliwe osiągnięcie zakładanych 

wskaźników dla tego przedsięwzięcia konieczna jest zmiana sposobu realizacji 

strategii.  

- Przy obecnym poziomie kwot przyporządkowanych do przedsięwzięć 1.1.3; 1.2.1; 

2.1.4; 2.1.7; 2.2.4; 2.3.3 LGD nie jest wstanie zrealizować operacje własne i osiągnąć 

zakładane wskaźniki.  W związku z powyższym dn. 11.10.2017r. przesłano do 

UMWM prośbę o możliwość aktualizacji LSR poprzez możliwość realizacji dwóch 

przedsięwzięć w ramach jednej operacji własnej oraz dostosowaniu kwot do 

poszczególnych przedsięwzięć.  

 

 

 


