
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Warsztat refleksyjny – Ewaluacja wewnętrzna
Lokalnej Strategii Rozwoju

Orelec, 26.02.2019 r. 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Ramowy program spotkania:

1. Rejestracja uczestników.
2. Przywitanie uczestników, prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.
3. Przerwa kawowa.
4. FORUM DYSKUSJI na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku. Dyskusja 

zorganizowana wokół:
- realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
- jakości wybieranych projektów,
- adekwatności kryteriów,
- zmian społeczno – gospodarczych,
- przydatności wskaźników,
- naborów dla beneficjentów.

5. Przerwa na posiłek.
6. Omówienie ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Zielone Bieszczady” oraz jej wypełnienie.
7. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie spotkania.



Umowa ramowa



Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność nr 00025-6933-UM0910025/15 została 

podpisana w dniu 23.05.2016 r. w Rzeszowie.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR 

wynosi 6 300 000,00 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrożenie projektów 

współpracy wynosi 315 000,00 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wynosi 

1 485 000,00 zł

LGD zostało przyznane wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37 %



Do umowy nr 00025-6933-UM0910025/15 zostały podpisane 4 aneksy 

dotyczące m.in:

Aneks nr 1 – Dostosowanie harmonogramu naborów i LSR do przyznanej 

kwoty pomocy.

Aneks nr 2 - Dostosowanie LSR oraz jej załączników do zmiany 

Wytycznych.

Aneks nr 3 – Zmiany sposobu mierzenia wskaźników w pierwszym kroku 

milowym.

Aneks nr 4 – Dostosowanie LSR

Pełen tekst aneksów znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia 

www.lgd-zielonebieszczady.pl w zakładce „Dokumenty”

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/


Nabory



W 2018 r. przeprowadzono 3 nabory w zakresie - Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków 

rekomendowanych 
do dofinansowania

Wartość 
wniosków 

wybranych do 
dofinasowania

Limit środków

2018

Budowa, rozbudowa 
i wyposażenie 
infrastruktury 
turystycznej 

i rekreacyjnej

15.03.2018 –
30.03.2018

5 4 778 570.00 zł 810 000.00 zł

Budowanie 
funkcjonalnej sieci 
szlaków turystyki 

pieszej, konnej 
i rowerowej, Nordic

Walking oraz tras 
narciarskich

15.03.2018 –
30.03.2018

0 0 0.00 zł 30 000.00 zł

Budowa, remont, 
modernizacja 
i wyposażenie 

obiektów publicznych i 
społeczno-kulturalnych

15.03.2018 –
30.03.2018

3 3 560 000.00 zł 560 000.00 zł



W 2018 r. przeprowadzono 1 nabór w zakresie - Tworzenie inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków 

rekomendowanych 
do dofinansowania

Wartość 
wniosków 

wybranych do 
dofinasowania

Limit środków

2018

Tworzenie podmiotów 
gospodarczych 

wykorzystujących 
współpracę podmiotów 

lokalnych

16.04.2018 –
30.04.2018

1 1 500 000.00 zł 500 000.00 zł



W 2018 r. przeprowadzono 2 nabory w zakresie - Promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
06.11.2018 odstąpiono od konkursu o naborze wniosków 1/2018/G 
z powodu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników, w związku z tym 
ogłoszono nabór 2/2018/G

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków 

rekomendowanych 
do dofinansowania

Wartość 
wniosków 

wybranych do 
dofinasowania

Limit środków

2018

Organizacja i udział 
w imprezach 

23.11.2018 –
06.12.2018

8
Trwa ocena 
wniosków

Trwa ocena 
wniosków

100 000.00 zł

Przygotowanie 

i wydanie materiałów 
promujących obszar 

LSR

23.11.2018 –
06.12.2018

1
Trwa ocena 
wniosków

Trwa ocena 
wniosków

20 000.00 zł

Budowa, remont, 
modernizacja i 

wyposażenie obiektów 
publicznych i społeczno

- kulturalnych

23.11.2018 –
06.12.2018

3
Trwa ocena 
wniosków

Trwa ocena 
wniosków

80 000.00 zł



Obecny etap wdrażania LSR



Po otrzymaniu danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego informujemy o ilości podpisanych umów w ramach 
przeprowadzonych naborów:

Rok Nazwa działania Data naboru
Liczba podpisanych 

umów
Wartość podpisanych 

umów
Limit środków 
z ogłoszenia

2018

Podejmowanie działalności gospodarczej
19.12.2016 –
10.01.2017

9 (1 w 2017) 450 000.00 zł 1 000 000.00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej 
19.12.2016 –
10.01.2017

7 1 585 622.00 zł 2 000 000.00 zł

Tworzenie podmiotów gospodarczych 
wykorzystujących współpracę podmiotów 

lokalnych

16.04.2018 –
30.04.2018

1 500 000.00zł 500 000.00 zł



"Oculus" Gabinet korekcji i terapii wzroku 
Dominika Dąbrowiecka

Gabinet korekcji i terapii wzroku "OCULUS" powstał w celu prowadzenia 
profilaktyki z zakresu ochrony widzenia u dzieci i dorosłych.

• ADRES

ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne

• KONTAKT

607 592 223, kontakt@oculusustrzyki.pl

mailto:kontakt@oculusustrzyki.pl






Po otrzymaniu danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego informujemy o ilości podpisanych umów w ramach 
przeprowadzonych naborów:

Rok Nazwa działania Data naboru
Liczba podpisanych 

umów
Wartość podpisanych 

umów 
Limit środków 
z ogłoszenia

2018

Budowa, rozbudowa 
i wyposażenie infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej

15.03.2018 –
30.03.2018

3 576 757.00 zł 810 000.00 zł

Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków 
turystyki pieszej, konnej 

i rowerowej, Nordic Walking oraz tras 
narciarskich

15.03.2018 –
30.03.2018

0 0.00 zł 30 000.00 zł

Budowa, remont, modernizacja 
i wyposażenie obiektów publicznych 

i społeczno-kulturalnych

15.03.2018 –
30.03.2018

2 359 998.57 zł 560 000.00 zł



Aktywizacja - 2018 rok
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” 

dofinansowała 7 imprez w Gminach Członkowskich, 
w każdej z gmin po jednym wydarzeniu. 

Wzięła udział także w targach - EKOGALA



Dzień Drwala – Gmina Solina



Bieszczadzki Festiwal Sztuk– Gmina Czarna



Święto Chleba – Gmina Ustrzyki Dolne



Kiermasz Bojkowski – Gmina Lutowiska 



Festiwal Twórczości Ludowej – Gmina Tyrawa Wołoska



VII Biesiada Pakoszowska – Gmina Sanok



Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica – Gmina 
Olszanica



Wizyta studyjna w Inkubatorze przetwórczym prowadzonym przez OPP w Sandomierzu, 
23-24 kwietnia 2018 r. 





Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 
w Jasionce 7 - 8 grudnia 2018







Spotkania przed naborami organizowane w każdej z gmin 
członkowskich - 2018 r.













Projekt Współpracy Międzynarodowej  
"Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie 

turystyki, dziedzictwa i kulinariów"



Warsztaty kulinarne 17-18 sierpnia 2018 r., Muzeum Młynarstwa i Wsi, 
Ustrzyki Dolne 





Pokaz plenerowy pn. „Smak na produkt – promocja i rozwój obszaru 
w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów” 19 sierpnia 2018 r., 
Baligród







Wyjazd studyjny połączony z konferencją międzynarodową
Szarvas, 13-17 września 2018 r.









Szkolenie na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych 

Lutowiska, 23-25 października 2018 r. 







Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
"Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych 
mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa 

kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD"



Wyjazd studyjny na obszar Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS 
w dniach 26-28 czerwca 2018 r. 





Wyjazd studyjny na obszar Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” 
w dniach 10-12 lipca 2018 r. 





Wyjazd studyjny na obszar Stowarzyszenia LGD Krajna Złotowska w dniach 
22-24 sierpnia 2018 r. 







Seminarium podsumowujące projekt, obszar LGD „Zielone Bieszczady” 
8-10 października 2018 r.





Projekty/ wydarzenia, które zostały zrealizowane bezpłatnie 
lub z innych środków finansowych (innych projektów) 

a wpierają realizację zadań określonych w LSR.



Dotacje

Źródło dotacji Kwota

"Utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym" 247 667.70zł

"III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych" 5 000.00 zł

"SI SENIOR!" 26 883.00 zł

"Ekonomia społeczna w praktyce" 8 276.00 zł

"Czy da się ugryźć Ekonomię Społeczną?" 8 280.00 zł



Orelec: poszanowanie i dalszy rozwój istniejącej 
infrastruktury przy istniejącym potencjale





Orelec: prace remontowo-budowlane, poprawa istniejącej 
infrastruktury.



Orelec: prace remontowo-budowlane, poprawa istniejącej 
infrastruktury.



Poszukiwanie pracowników do PS łączymy z powołaniem 
Forum współpracy na rzecz grup defaworyzowanych. 
Spotkania I i II 2018 – PUP, PCPR, MOPS, GOPsy

• W LSR określono: cel ogólny 3 Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru 

LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym, cel 
szczegółowy 3.3 Współpraca na rzecz poprawy sytuacji grup defaworyzowanych

• przedsięwzięcie: 3.3.1 Powołanie Forum współpracy na rzecz grup defaworyzowanych.

• Cele i przedsięwzięcia są bezpośrednio powiązane z diagnozą. Analiza Swot-
niewystaczająca współpraca instytucji działających na rzecz poprawy sytuacji grup 
defaworyzowanych.



Podpisanie porozumienia na rzecz grup defaworyzowanych -
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” i partnerzy.

Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz grup 
defaworyzowanych w szczególności ze względu na dostęp do 
rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w oparciu o współpracę międzysektorową.  



Zakres usług:

Usługi noclegowe

facebook: BieszczadzkaSAS
@: bieszczadzkasas@gmail.com
www: bieszczadzkasas.pl

mailto:bieszczadzkasas@gmail.com


Zakres usług:

Usługi gastronomiczne (Food Truck)



Zakres usług:

Rękodzieło bieszczadzkie w tym wyroby drewniane  (zagospodarowanie 
odpadów z drewna) oraz wyroby wykorzystujące bieszczadzką florę.



Zakres usług:

• Rękodzieło bieszczadzkie w tym wyroby drewniane  (zagospodarowanie 
odpadów z drewna) oraz wyroby wykorzystujące bieszczadzką florę.



Zakres usług:

• Rękodzieło bieszczadzkie -
wyroby wykorzystujące 
bieszczadzką florę.





Zakres usług:

• Działalność edukacyjno-szkoleniowa, warsztaty, szkolenia, 
wizyty studyjne, w tym dla LGD-ów z Polski, rozwój 
współpracy zagranicznej.

Wizyty przeprowadzone w ramach PS:

• 22.05.2018 r. 

• 28.05.2018 r.

• 27.06.2018 r.

• 15.06.2018 r.

• 27.06.2018 r. 

• 20.08.2018 r. 



LGD zorganizowało „III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych” 
w dniu 14.10.2018 r. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była „ekonomia 
społeczna”. W ramach projektu przeprowadzono dwa konkursy: 
na wolontariusza roku oraz na najciekawszą inicjatywę lokalną. 







"SI SENIOR!” w ramach tego projektu grupa seniorów uczestniczyła w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych (nordic walking, fitness), w kursach informacyjnych 
(fizjoterapeuta, dietetyk), w spotkaniach tematycznych (kosmetyczka, wizażystka, 
fryzjerka), a także w zajęciach komputerowych.



W ramach projektu „SI SENIOR!” zostało zawarte porozumienie: „Bieszczadzkie 
partnerstwo na rzecz wyrównania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
seniorów”.





Projekt "Ekonomia społeczna w praktyce” miał na celu popularyzację idei 
ekonomii społecznej poprzez liczne seminaria odbywające się pod hasłem 
„Bieszczadzkie spotkania z ekonomią społeczną”. 



W ramach projektu przeprowadzona została otwarta konferencja połączona z imprezą 
podsumowującą. 



Projekt pn. "Czy da się ugryźć Ekonomię Społeczną?”, którego celem była promocja idei 
ekonomii społecznej został zrealizowany poprzez przygotowanie profesjonalnego stoiska 
promującego pakiet usług Przedsiębiorstwa Społecznego podczas III BFOP.  





Plany na 2019 rok



Harmonogram naborów - propozycja zmian w oparciu 
o wyniki dotychczasowych naborów



Rok naboru Półrocze
Fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2019

I

Konkurs: podejmowanie działalności gospodarczej – 950 000,00 PLN: 
1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy – 950 000,00 zł

Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego – 72 100,00 PLN: 
2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych –

60 000,00 zł 
2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR – 12 100,00 zł

II

Konkurs: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej – 1 061 430,00 PLN: 

2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 493 530,00 zł 
+ 201 804,00 zł 

2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz 
tras narciarskich – 567 900,00 zł

2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych –
200 000,00 zł



Projekt Współpracy Nordic Walking



Omówienie ankiety dotyczącej ewaluacji 
wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz jej 
wypełnienie.





REPREZENTUJĘ: 

 Członka LGD 

 Członka Zarządu LGD 

 Członka Rady LGD 

 Członka Komisji Rewizyjnej LGD (organu kontroli wewnętrznej) 

 Pracownika LGD 

 mieszkańca obszaru objętego LSR 

 inny podmiot z obszaru objętego LSR 

 Przedstawiciela ZW 

 Przedstawiciela innych LGD 

 Wnioskodawcę  
 

ZAMIESZKUJĘ GMINĘ: 

 Czarna 

 Lutowiska 

 Olszanica 

 Sanok 

 Solina 

 Tyrawa Wołoska 

 Ustrzyki Dolne 

 
                   

1. 
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała 
zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

 tak 

 nie 
 nie wiem 

                   

 



 
 
Pytania uzupełniające: 

Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć 
na realizację celów LSR? 

  

                  

Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?   

                  

Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym 
roku? 

  
 

                 
 

                 
 



2. 
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych 
we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na 
osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?  

 niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytania uzupełniające: 

a) 
W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest 
zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? 

  

                   

b) 
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy 
może odbić się na realizacji celów LSR? 

  

                   

c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?   

                   

 



3. 
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów 
spełniają swoją rolę? 

 niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytania uzupełniające: 

a) 
Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać 
najlepsze wnioski? 

  

                   

b) 
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie 
kryteriów, jakie? 

  

                   

c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?   

 



4. 

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w 
ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w 
jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na 
potrzeby społeczności z obszaru LGD? 

  niskim 

 średnim 
 wysokim 

                   

 Pytanie uzupełniające: 

a) 
Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i 
mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? 

  

                   

b) 
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi 
gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? 

  

 
 

                 
 



5.  
Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie 
potrzebne informacje niezbędne do określenia 
skuteczności interwencyjnej strategii? 

  tak 
 nie 
 

  

 Pytania uzupełniające: 

a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? 
 tak 

 nie 
 

                   

b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?  

                   

                   

6. 
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są 
przyjazne dla beneficjentów? 

 tak 

 nie 
 

 





 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

10. Sposób wykorzystania rekomendacji   

 

 

Pozostałe Państwa uwagi:  

 

 

 

 

 

 

 

   Dziękujemy za poświęcony czas, Państwa wnioski, sugestie i uwagi. 



Dziękuję za uwagę!
Iwona Woch 

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”


