
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Warsztat refleksyjny – Ewaluacja wewnętrzna 
Lokalnej Strategii Rozwoju

Orelec, 21.02.2022 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.
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.
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. Po aneksach:

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR:

8 810 000,00 zł/ 2 202 500,00 euro

Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrożenie projektów współpracy:

699 000,00 zł/174 750 euro

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD:

1 703 400,00 zł/425 850,00 euro



Do umowy nr 00025-6933-UM0910025/15 zostało podpisanych 11 aneksów dotyczących m.in:

Aneks nr 1 – Dostosowania harmonogramu naborów i LSR do przyznanej kwoty pomocy.

Aneks nr 2 - Dostosowania LSR oraz jej załączników do zmiany Wytycznych.

Aneks nr 3 – Zmiany sposobu mierzenia wskaźników w pierwszym kroku milowym.

Aneks nr 4 – Dostosowania LSR.

Aneks nr 5 – Zmiany sposobu mierzenia wskaźników w pierwszym kroku milowym.

Aneks nr 6 – Zmiany przyznanej kwoty pomocy na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Aneks nr 7 – Dostosowania LSR.

Aneks nr 8 – Aktualizacja zapisu  - kwota na funkcjonowanie LGD podana tylko w euro.

Aneks nr 9 – Zmiany w załącznikach do umowy: 1 (LSR), 2 (Harmonogram naborów)  i 9 (Kryteria wyboru 

grantobiorców).

Aneks nr 10 - Zmiany w załącznikach do umowy: 1 (LSR), 2 (Harmonogram naborów), 3 (Procedury 

wyboru operacji), 5 (Kryteria wyboru operacji).

Aneks nr 11 - Zmiany przyznanej kwoty pomocy na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz 

zmiana wysokości środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD. 

Pełen tekst aneksów znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia 

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

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


Nabory



W 2021 r. przeprowadziliśmy nabory w następującym zakresie: 

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków

rekomendowanych do 
dofinansowania 

Wartość wniosków 
rekomendowanych do 

dofinansowania 
Limit środków 
z ogłoszenia

2020/ 
2021

Zakres tematyczny projektu 
grantowego: 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie: Przygotowanie i 

wydanie materiałów promujących 
obszar LSR.

31.12.2020 –
21.01.2021

11 7 138 243,00 zł 144 751,00 zł

2021

Zakres tematyczny naboru: 
Podejmowanie działalności 

gospodarczej
Przedsięwzięcie: Tworzenie 
podmiotów generujących 

miejsca pracy  

25.06.2021 –
13.07.2021

44 
(w tym 1 

wycofany) 
26 1 300 000,00 zł 1 320 000,00 zł

2021

Zakres tematyczny projektu 
grantowego: 

Promowanie obszaru objętego LSR, 
w tym produktów lub usług 

lokalnych,
Przedsięwzięcie: Przygotowanie i 

wydanie materiałów promujących 
obszar LSR.

29.11.2021 –
17.12.2021

6 6 120 000,00 zł 160 609,44 zł



W 2021 r. przeprowadziliśmy nabory w następującym zakresie: 

Rok Nazwa działania Data naboru Liczba wniosków
Liczba wniosków

rekomendowanych do 
dofinansowania 

Wartość wniosków 
rekomendowanych do 

dofinansowania 
Limit środków 
z ogłoszenia

2021

Zakres tematyczny naboru: 
Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej,
Przedsięwzięcie: Budowa, 
rozbudowa i wyposażenie 
infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej.

29.11.2021 –
13.12.2021

6 5 983 736,72 zł 1 002 856,00 zł

2021

Zakres tematyczny naboru: 
Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej,
Przedsięwzięcie: Budowa, remont, 

modernizacja i wyposażenie 
obiektów publicznych i społeczno-

kulturalnych.

29.11.2021 –
13.12.2021

1 1 167 139,71 zł 167 144,00 zł



Harmonogram naborów – I pół. 2022



Rok naboru Półrocze
Fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2022
I

Konkurs: Podejmowania działalności gospodarczej
przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy 

- 162 500,00 € [650 000,00 zł – w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR]  
(13 premii po 50 tys. zł)



Przykłady projektów zrealizowanych w 2021 roku
przez naszych Beneficjentów



"Budowa obiektu służącego organizacji imprez plenerowych 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Czarna Górna"



"Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez 
przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu 

Kultury w Jurowcach" 



"Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej w Tyrawie Wołoskiej"



"Modernizacja ścieżki historyczno-przyrodniczej Rabe"



Aktywizacja - 2021 rok
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” 

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



Ludowizna – Gmina Ustrzyki Dolne



VI Bieszczadzki Festiwal Sztuk – Gmina Czarna



Gwiazdy Pod Gwiazdami Koncert Roksany Węgiel – Gmina Solina



Piknik Strażacki – Gmina Lutowiska



Święto Pieczonego Ziemniaka – Gmina Olszanica 



Festiwal Twórczości Ludowej – Gmina Tyrawa Wołoska 



Kino plenerowe „Z pejzażem w tle” – Gmina Sanok  



Szkolenia nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR i Programu 
dla mieszkańców, liderów lokalnych, wnioskodawców (spotkanie refleksyjne)



Spotkania przed naborami organizowane w 2021 r.

W związku z obostrzeniami spotkania szkoleniowo-
aktywizacyjne przed każdym organizowanym naborem 

odbyły się w formie on-line dla wszystkich potencjalnych 
Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, 

Olszanica, Sanok (gmina wiejska), Solina, Tyrawa Wołoska i 
Ustrzyki Dolne.  





















Konkurs dotyczący wiedzy o Programie i LSR, obszarze LGD





Realizacja operacji pt. „Ekologia a turystyka – wymiana wiedzy
i rozpowszechnianie rezultatów działań na przykładzie Austrii” złożonego 

w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 



Wniosek pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na 
przykładzie Austrii" złożony w konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uzyskał 
wsparcie finansowe.

Projekt zrealizowany został w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zrealizowała operację przy udziale trzech partnerów 
KSOW:

1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
2. Przedsiębiorcy - właściciela niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach) 
Mirosława Krupy OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.
3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych



Wizyta studyjna do Austrii zorganizowana 
w dniach 22-26.09.2021



Wizyta studyjna do Austrii zorganizowana 
w dniach 22-26.09.2021





Szkolenie z elementami spotkania
podsumowującego, które zorganizowano 
w Moczarach w dniu 11.10.2021 r. 



Wizyty innych instytucji i LGD na naszym obszarze 
działania 





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

a wpierają realizację zadań określonych w LSR.



Przedsiębiorstwo społeczne



Po pracach w 2020:











Dotacje

Źródło dotacji Kwota
Model wsparcia pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" 
realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 
(Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu (Partner), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla 
dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość grantu: 691 928,16 zł

Wkład ze środków europejskich 
wynosi: 652 419,06 zł

Projekt pt. Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego realizuje Bieszczadzki Uniwersytet 

Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach 

Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Projekt złożony do Narodowego Instytutu 

Wolności.

825 006,00 zł.



Model pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez 
promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”

Grantobiorca: STAWIL sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Partner modelu: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”,

Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne



Działania:

▪ diagnoza,

▪ wsparcie doradcze – stałe wsparcie opiekunów edukacyjnych dla
wszystkich uczestników modelu,

▪ wsparcie psychologiczne – realizowane indywidualnie, w zależności od
zgłaszanych potrzeb,

▪ wsparcie edukacyjne – zajęcia komputerowe, fotograficzne, warsztaty
artystyczne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa (w kontekście używania
smartfonów i komputerów),

▪ wsparcie dodatkowe – kurs tańca, wyjazdowe zajęcia edukacyjne,
dowóz na zajęcia, poczęstunek.

▪ walidacja.



WYJAZD EDUKACYJNY W DNIACH 27.09 – 01.10.2021 – jesienne zajęcia wyjazdowe w Siedlisku
Janczar w Pstrągowej były okazją do spotkania się wszystkich uczestników projektu. Odwiedzili nas także
przedstawiciele Grantobiorcy i Grantodawcy (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach wizyty monitorującej
prawidłowy przebieg realizacji projektu. Wybrane miejsce, profesjonalna obsługa ośrodka i troskliwa pomoc
opiekunów edukacyjnych sprzyjały nauce i integracji. Była to także okazja do spacerów, zawierania znajomości
oraz zabawy.



PRZEMIŁA NIESPODZIANKA Z OKAZJI 

DNIA SENIORA







DZIEŁA RĄK



ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z BARDZO CIERPLIWYM PANEM JAKUBEM 



ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE Z PANEM ANDRZEJEM -
RUSZAMY W TEREN…



SZLAK ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ W OBIEKTYWIE 









Zrealizowane wsparcie cd:
Ponadto, przewidziane było udzielnie dodatkowego wsparcia dla 
Uczestników w postaci dowozu i poczęstunku.

W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy także cykl działań 
motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego 
i  wyjazdowe zajęcia edukacyjne.



Celem modelu wsparcia było podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących 
w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku 

do zdiagnozowanego.
47 osób przystąpiło do walidacji (78 % )



𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨 ́𝐣 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐔𝐋'𝐚 – 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨
𝐔𝐧𝐢𝐰𝐞𝐫𝐬𝐲𝐭𝐞𝐭𝐮 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨
Dotacja: 825 006,00 zł (160 866,00 zł)







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. 



Dziękujemy za uwagę!
Adrianna Urban i Iwona Woch 


