
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Warsztat refleksyjny – Ewaluacja wewnętrzna 
Lokalnej Strategii Rozwoju

Orelec, 22.02.2023 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 2022 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

2022

Zakres tematyczny naboru: 
Podejmowanie działalności 

gospodarczej
Przedsięwzięcie: Tworzenie 
podmiotów generujących 

miejsca pracy  

14.04.2022 –
28.04.2022

19, 
w tym 4 

podpisane 
umowy 

(31.12.2022)

19 950  000,00 zł
162 500 EUR, 
650  000,00 zł



Nabory od początku realizacji LSR



Data naboru

od… do…

Zakres/Przedsięwzięcie

Nr naboru
Liczba

złożonych

wniosków

Liczba wybranych

wniosków, w tym

wnioski wybrane

niemieszące się w

limicie

Protesty

złożone

Protesty /

odwołania

uwzględnione

14.04.2022-

28.04.2022

Podejmowania działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących

miejsca pracy

1/2022

19 19 0 0

25.06.2021 –

13.07.2021

Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących

miejsca pracy

1/2021

44 41 2 0

29.11.2021 –

17.12.2021

Grant III: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym

produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów

promujących obszar LSR.

2/2021/G

6 6 0 0

29.11.2021 –

13.12.2021

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2/2021

6 6 0 0

29.11.2021 –

13.12.2021

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i

wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-

kulturalnych

3/2021

1 1 0 0



29.11.2021 –

13.12.2021

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i

wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

3/2021

1 1 0 0

31.12.2020 –

21.01.2021

Grant II: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów

promujących obszar LSR.

1/2021/G

11 11 0 0

30.12.2019–

17.01.2020

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1/2020

4 4 0 0

30.12.2019 –

17.01.2020

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków

turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras

narciarskich

2/2020

3 3 0 0

30.12.2019 –

17.01.2020

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i

wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

3/2020

1 1 0 0

20.08.2019 –

06.09.2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących

miejsca pracy

8/2019 39
37 1 0



15.03.2018 –30.03.2018

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej

4/2018

5 5 0 0

15.03.2018 –30.03.2018

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej,

konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich

5/2018

0

0 0 0

15.03.2018 –30.03.2018

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów

publicznych i społeczno-kulturalnych

6/2018

3

3 0 0

16.04.2018 –30.04.2018

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój podmiotów gospodarczych wykorzystujących

współpracę podmiotów lokalnych

7/2018

1

1 0 0

23.11.2018 –06.12.2018

Grant I: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług

lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach

2/2018/G

8

7 0 0

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar

LSR

1

1 0 0



Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR 1

1 0 0

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów

publicznych i społeczno-kulturalnych 3
1 0 0

Grant I: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług

lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach 1/2018/G

6

Odstąpiono od konkursu na wybór

Grantobiorców. Wskaźniki

określone w złożonych przez

Grantobiorców wnioskach w

przedmiotowym naborze nie

pozwalały na osiągnięcie

zaplanowanych wskaźników

realizacji projektu grantowego.

- -

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR

1

- -

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów

publicznych i społeczno-kulturalnych 1

- -

Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

1/2017

20 18 1 0

Rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy

3/2017

25 18 5 0

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój podmiotów gospodarczych wykorzystujących

współpracę podmiotów lokalnych

2/2017

1 1 0 0



19.12.2016 -

10.01.2017

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój podmiotów

gospodarczych wykorzystujących współpracę

podmiotów lokalnych

2/2017

1 1 0 0

Razem 19 209 184 9 0

Data naboru

od… do…

Zakres/Przedsięwzięcie

Nr naboru

Liczba złożonych

wniosków

Liczba wybranych

wniosków, w tym wnioski

wybrane niemieszące się w

limicie

Protesty

złożone
Protesty / odwołania

uwzględnione



l.p.
Przedsięwzięcie
nr……. i nazwa

Numer i nazwa
wskaźnika produktu

Stan docelowy
wskaźnika produktu Wartość wskaźnika produktu 

ZREALIZOWANEGO
(stan na 31.12.2022)

Procent ralizacji 
wskaźnika produktu

Pozostało do 
zrealizowania

Wartość wskaźników produktu we 
wnioskach złożonych do UM

[BRAK UMOWY - weryfikacja w UM]

wnioski w limicie 

Pozostało do 
zrealizowania

Wartość wskaźnika produktu 
z uwzględnieniem wniosków 

w ocenie
ilość jednostka miary

01.
1.1.1 Tworzenie podmiotów 
generujących miejsca pracy

Liczba operacji
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa 

74 szt. 64 87 % 10 10 0 100 %

02. 1.1.2 Rozwój
podmiotów

generujących
miejsca pracy 

Liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

7 szt. 5 71 % 2 0 2 71%

03. Liczba operacji ukierunkowanych na 
innowacje

4 szt. 3 75 % 1 0 1 75%

Wskaźniki produktu (stan na 31.12.2022) - Przedsiębiorczość



Wolne środki – stan na 02.02.2023 w EURO

Cel_ogólny_LSR Przedsięwięcia LSR Wolne środki

I I-1--1 80617,4

I I-1--2 535,53

I I-2--1 0

II II-1--1 48500,85

II II-1--2 2728,85

II II-1--3 15202,96

II II-1--4 10275,59

II II-2--1 11945,53

II II-2--3 6573,61

suma 176380,32



W związku z tym konieczne są zmiany w LSR i procedurach oraz harmonogramie naborów:

1) przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy – gdyż brakuje nam 2 wskaźników, 2 dotacje na
operacje innowacyjne (1 rezygnacja i 1 odmowa wypłaty na etapie wniosku o płatność), wolne środki z podejmowania, czyli z
1.1.1 (na ten moment blokada przesunięć ze strony MRiRW)

2) czyszczący nabór poprzez dodatnie nowego przedsięwzięcia 3.2.4 (ukierunkowane na ochronę środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu) do celu szczegółowego: 3.2 Podnoszenie wiedzy osób z obszaru LSR związanej z
zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
społecznymi i środowiskowymi.

Zakres z rozporzadzenia.: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Forma: operacja własna.



Przykłady projektów 
zrealizowanych w 2022 roku
przez naszych Beneficjentów



Grant II Grant III



Stół lasem pachnący 
– KGW Wujskie



Spotkania przed naborem organizowane były w formule 
online w 2022 r.



Wizyty innych instytucji i LGD na naszym obszarze 
działania 

• Świętokrzyska Izba Rolnicza  (sierpień)

• Stowarzyszenia LYSKOR z Lyski (wrzesień)

• Małopolski Urząd Marszałkowski  (wrzesień)

• LGD Wadoviana (listopad)

• LGD Gościniec 4 Żywiołów (grudzień)















Współpraca z KSOW - „Różne podejścia jeden cel” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023







Sukcesy naszych beneficjentów



Sukcesy naszych beneficjentów



KGW z Wujskiego (Gmina wiejska Sanok) odniosło duży 

sukces w wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskiego 

festiwalu kół gospodyń wiejskich "POLSKA OD KUCHNI", 

który odbył się 7 sierpnia w Stalowej Woli. Koło z Wujskiego 

jako jedyne z powiatu sanockiego zgłosiło swój udział w 

festiwalu, którego tematem przewodnim było wesele i 

obrzędy weselne.

Gospodynie z Wujskiego zostały nagrodzone w trzech 

konkurencjach:

•I miejsce - Miss wdzięku 45+(nagroda publiczności) - Anna 

Trznadel;

•wyróżnienie - Miss wdzięku do 45 - Aleksandra Stach;

•wyróżnienie w konkursie artystycznym za przyśpiewki 

weselne "Ciotka z Ameryki" - Janina Kobiałka wraz z 

zespołem.



Kolejne sukcesy KGW oraz rolników z obszaru naszej LGD!

Podczas weekendu 30-31.07 trwały w Lesku Agrobieszczady 2022, czy XVI Targi Turystyki, 

Leśnictwa i Produktu Lokalnego. Targi przyciągnęły wystawców z całego regionu, a zwiedzający 

mogli kupić wyroby spożywcze, rękodzieło, rośliny oraz spróbować specjałów przygotowanych 

przez koła gospodyń wiejskich oraz producentów wędlin, serów, nalewek i chlebów. Hodowcy 

pokazali zwierzęta hodowlane, a rolnicy i ogrodnicy tegoroczne plony. Impreza jest też miejscem 

rywalizacji, między innymi w konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów" sukces odniosły 3 KGW z 

terenu gminy Ustrzyki Dolne: I miejsce - KGW w Brzegach Dolnych, II miejsce - KGW w 

Jureczkowej, a III miejsce - KGW w Stańkowej. Główna nagroda w konkursie na 

"Najciekawsze stoisko wystawowe" trafiła do Gospodarstwa rolnego Państwa Katarzyny i 

Mirosława Krupów w Moczarach - Bieszczadzki ogród.



Dotacje – projekty długoterminowe

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.



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 % )



Polańczyk, 17.02.2022



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

















„Kuchnia Strażacka” – Stowarzyszenie „Polska Ekologia” 











Projekt „Nie ogranicza – kuchnia pogranicza” realizujemy w partnerstwie.

Lider: Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej

Partnerzy:

Gmina Olszanica – Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

Koło Gospodyń Wiejskich w Bereżnicy Wyżnej

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

Mirosław Krupa Olbud/ Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach

Muzeum i Karczma w Młynie w Ustrzykach Dolnych











SHERPA (The Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors) jest 
projektem badawczym finansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Horyzontu 2020. W Polsce projekt jest prowadzony przez European Rural
Development Network i pracowników Polskiej Akademii Nauk. Angażuje osoby 
ze świata nauki, lokalnej społeczności i samorządu w celu sformułowania 
rekomendacji dla przyszłej polityki Unii Europejskiej odnoszącej się do obszarów 
wiejskich.

Podstawowe priorytety projektu SHERPA obejmują:

· Dostarczenie wkładu w projektowanie przyszłych polityk badawczych ze 
szczególnym uwzględnieniem przygotowań programu badawczego w ramach 
Horyzontu Europa;

· Wsparcie określenia kierunku polityki wiejskiej na okres programowania po 
2027 roku.

Projekt SHERPA jest realizowanu w 20 krajach Europy w okresie 2020-2023.



10 maj Przysłup "Góra Smaku” – I spotkanie stacjonarne



Współpraca  z PROT



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


