
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Warsztat refleksyjny – Ewaluacja wewnętrzna
Lokalnej Strategii Rozwoju

Orelec, 16.02.2018 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 3 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/


Podpisane umowy



Po otrzymaniu danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego z radością informujemy, iż została podpisana jedna umowa
z naszym wnioskodawcą!

Przypominamy, iż nabory wniosków były organizowane na przełomie 2016 i 
2017 roku, w których łącznie wpłynęło 46 wniosków.



Harmonogram naborów



Grudzień 2016- styczeń 2017 -3 nabory w 
zakresie przedsiębiorczości:

1) podejmowanie działalności gospodarczej 1 
000 000 zł,
2) rozwój firm istniejących 2 000 000 zł,
3) inkubator przetwórstwa 500 000 zł.
RAZEM LIMIT:  3 500 000 zł
Podsumowanie: wpłynęło 46 wniosków.



Lata Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków 

rekomendowanych 
do dofinansowania

Wartość 
wniosków 

wybranych do 
dofinasowania

Limit środków

2016/2017

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej

19.12.2016 -
10.01.2017

20 18 900 000.00 zł 1 000 000.00 zł

Rozwijanie działalności 
gospodarczej

19.12.2016 -
10.01.2017

25 8 1 748 881.65 zł 2 000 000.00 zł

Tworzenie inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego

19.12.2016 -
10.01.2017

1 1 500 000.00 zł 500 000.00 zł



Rok naboru Półrocze
Fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2018
I

Projekt grantowy: zachowanie dziedzictwa lokalnego 200 000,00 PLN: 2.2.1 Budowa, remont, 
modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych – 60 00,00 zł 2.2.2 Organizacja 
i udział w imprezach – 20 000,00 zł 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR –

120 000,00 zł

Konkurs: - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej - 1 400 000,00 PLN : 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej - 810 000,00 zł 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i 
rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich - 30 000,00 zł 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i 

wyposażenie obiektów publicznych i społeczno -kulturalnych – 560 000,00 zł

Projekt grantowy: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 200 000,00 
PLN : 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach – 100 000,00 zł 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów 

promujących obszar LSR - 20 000,00 zł 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów 
publicznych i społeczno – kulturalnych - 80 000,00 zł

II -

2019

I -

II

Konkurs: - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej – 1 000 000,00 PLN : 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej – 462 100,00 zł 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i 
rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich – 537 900,00 zł



Spotkania przed naborami organizowane w każdej z gmin 
członkowskich - 2017 r.













Aktywizacja - 2017 rok
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” dofinansowała 

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

Wzięła udział także w targach - Agrobieszczady



Dzień Drwala – Gmina Solina



II Bieszczadzkie Święto Pszczoły – Gmina Lutowiska



III Bieszczadzki Festiwal Sztuk – Gmina Czarna



Święto Chleba "Od ziarenka do bochenka„ – Gmina Ustrzyki Dolne



Festiwal Twórczości Ludowej – Gmina Tyrawa Wołoska



XI Kermesz Karpackich Smaków – Gmina Sanok



Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica



I nagroda na Agrobieszczadach 2017 w Lesku (29 – 30.VII.2017) 
XXII Targach Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa 

Po raz pierwszy nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wzięła udział w tej imprezie. 
Wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z Leska przy wsparciu bieszczadzkich twórców, 
rolników i przedsiębiorców przygotowaliśmy stoisko, które zachwyciło komisję konkursową i dało nam 
I miejsce w konkursie pn. "Najciekawsze stoisko wystawowe". 















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

wpierają realizację zadań określonych w LSR.



Wizyta studyjna dla rolników i przedsiębiorców

W wyjeździe na Lubelszczyznę udział wzięli nasi rolnicy i przedsiębiorcy, w tym właściciele obiektów noclegowych i 
gastronomicznych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Uczestnicy mieli okazję odwiedzić:

- Manufakturę Cieleśnica (www.cielesnica.com, Cieleśnica, Gmina Rokitno, właścicielem jest Pani Barbara Chwesiuk -
Laureatka XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces) zapoznanie się z procesem tworzenia przetworów domowych (soki, 
syropy, herbaty, suszone mieszanki ziołowe). Poznanie strategii marketingowej oraz historii Manufaktury Cieleśnica. 

- Gospodarstwo Ekologiczne Państwa Doroty i Jerzego Moń (Krupe Gmina Krasnystaw, Gospodarstwo zostało wyróżnione 
w XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces. Właściciele zajmują się głównie produkcją wysokiej jakości serów 
podpuszczkowych, które posiadają certyfikat zgodności PLEKO-07-04210) degustacja serów, prezentacja procesu 
powstawania oraz dojrzewania serów, prelekcja na temat obowiązujących przepisów prawa.

- Warsztaty z mieszanek ziołowych prowadzone przez "Tymiankowy Smak Fajsławic"  
http://www.tymiankowysmak.pl/strona-glowna/ - zapoznanie się z procesem tworzenia mieszanek ziołowych, 
prezentacja metod uprawy ziół wizyta w ogrodzie zielarskim, poznanie zalet rejestracji produktów regionalnych.









Celem Inicjatywy było zacieśnienie współpracy oraz kontynuacja działań w zakresie aktywizacji i integracji środowiska 
NGO oraz promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji pozarządowych poprzez organizację II 
Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności, wymiana doświadczeń, 
promocja obszaru działalności ngo.  
Obszar realizacji projektu obejmował:
- gmina Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska  (powiat bieszczadzki),
- gmina Solina i Olszanica (powiat leski),
- gmina wiejska Sanok i Tyrawa Wołoska (powiat sanocki) 
Inicjatywa adresowana była do grup nieformalnych oraz NGO z powyższych terenów.

Działania jakie zostały zorganizowane w ramach projektu:
spotkanie organizacyjne. Podział zadań zgodnie z harmonogramem, podział obowiązków, ustalenie terminów 
poszczególnych wydarzeń;
Bezpłatne konsultacje dla ngo i grup nieformalnych w zakresie doradztwa merytorycznego, specjalistycznego;
Konsultacje dotyczyły m.in. takich tematów jak: porady księgowe, porady prawne, coaching, porady w zakresie 
współpracy.
Przeprowadzenie konkursu: "Wybieramy najciekawszą bieszczadzką inicjatywę lokalną";
Organizacja 1-dniowego szkolenia "Rozliczanie projektów";
Organizacja II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;

Inicjatywa: Aktywne Bieszczadzkie NGO II







Głównym założeniem inicjatywy była integracja mieszkańców Brzegów Dolnych poprzez aktywizację do wspólnego 
działania, pracy przy zagospodarowaniu pomieszczenia piwnicy na miejsce wspólnych spotkań "ludzi z pasją" i nie tylko. 
Potencjalnymi odbiorcami inicjatywy są Mieszkańcy Brzegów Dolnych w liczbie blisko 300 osób, którzy będą mogli 
korzystać z jej rezultatów. Są to głównie ludzie dorośli ale także starsi i dzieci. Dzięki adaptacji piwnicy jest możliwość 
ugoszczenia około 30 osób w klubie.

Działania jakie zostały zorganizowane w ramach projektu:
- Prace przygotowawcze (spotkanie organizacyjne, harmonogram zadań, podział obowiązków, ustalenie terminów prac, 
rozeznanie rynku).
- Prace przy wyrównaniu podłoża w piwnicy, porządki.
- Oczyszczenie ścian z brudu, konserwacja.
- Położenie wylewki podłoża piwnicy.
- Przygotowanie pomieszczenia na toaletę.
- Prace związane z elektryką i hydrauliką
- Zamontowanie okna w piwnicy i drzwi w toalecie oraz montaż toalety i umywalki
- Prace wykończeniowe
- Uroczyste otwarcie "Klubu z pasją" wystawa prac rękodzieła, wieczór muzyczny, poczęstunek.

Inicjatywa: Klub z pasją miejscem integracji i rozwijania zainteresowań









Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu Sposób na Sukces



W 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny 
Rowerowe" dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces".

Pan Janusz Demkowicz (beneficjent i członek LGD) został jednym z laureatów
konkursu „Sposób na sukces”. Jego przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny
Rowerowe" zostały uznane drugim najlepszym pomysłem w kategorii
indywidualnej w skali kraju

Podziękowania kierujemy także na ręce gospodarzy Gminy Olszanica - Pana 
Krzysztofa Zapały (Wójta) oraz Pana Roberta Petki (Zastępca Wójta pełniący 
również obowiązki Sekretarza Gminy), którzy to od samego początku wspierali 
przedsiębiorcze działania Pana Janusza jakże istotne dla rozwoju bieszczadzkiej 
gminy.



Wizytacja komisji konkursowej na stacji głównej drezyn w Uhercach Mineralnych



Nagroda - uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na 
Sukces" w Belwederze (4.VII.2017)







Dwudniowa impreza „Wołoska Koliba - Folkowe 
Spotkania na Pasterskim Szlaku" (16-17.IX.2017)

Spotkaniom towarzyszył kiermasz regionalnych

produktów przetwórstwa lokalnego, w tym produktów

serowarskich i rękodzieła oraz dodatkowe atrakcje, w

tym między innymi tradycyjne obwołanie nowego

Wojewody Wołoskiego, warsztaty wokalno-muzyczne,

kącik i spacer zielarski, wystawa sprzętów

pasterskich.

Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie Województwa

Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”,

Program INTERREG V-A PL-SK.















Wizyty studyjne na naszym terenie



Na przełomie września i października 2017 r. gościliśmy na obszarze LGD "Zielone 
Bieszczady" przedstawicieli LGD z trzech województw: Lokalną Grupę Działania 
Sandry Brdy z Chojnic (woj. pomorskie), Lokalną Grupę Działania "Z tradycją w 
nowoczesność" z Jarosławia (woj. podkarpackie), Lokalną Grupę Działania 
"Morawskie Wrota" z Gorzyc (woj. podkarpackie) oraz Lokalną Grupę Działania 
"Razem na Piaskowcu" z miejscowości Mirzec Stary (woj. świętokrzyskie). 

Tematyka tych wizyt studyjnych była bardzo różnorodna, jednak celem 
przewodnim było wzmocnienie współpracy, wymiana doświadczeń, poznanie 
dobrych praktyk z zakresu realizowanych projektów przy wsparciu środków 
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych źródeł 
zewnętrznych.













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



ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR 
 

Nazwa spotkania:  

Warsztat refleksyjny 
 
Temat:  

Ewaluacja wewnętrzna Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 
 
Data i miejsce: 16 lutego 2018 r.,  
   

 

Szanowni Państwo! 

 

Badanie ma charakter anonimowy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, 

Ewaluacja wewnętrzna LSR jest serią przeprowadzonych corocznie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, których celem jest bieżąca analiza procesu 

wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu 

zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku 

działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną. 

 

Metryczka: 

 

PŁEĆ          

 Kobieta         

 Mężczyzna 

 

WIEK 

 do 35 lat 

 36-49 lat 

 powyżej 50 lat 

 

 



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 
 

 



Pytanie uzupełniające: 

Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym 
etapie by podnieść ich użyteczność? 

  

                  

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań 
animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? 

  niska 
 średnia 
 wysoka 

                  

a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by 
skuteczniej realizowała cele LSR? 

  

                  

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR   

 



 

 

 

„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”


