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

 

 



Ewaluacja wewnętrzna LSR jest serią przeprowadzanych corocznie ćwiczeń 
analityczno-refleksyjnych, których celem będzie bieżąca analiza procesu 
wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć 
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. 
 
Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić uzupełnienie monitoringu o 
konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), 
ocenę i rekomendacje działań. 
 
Ewaluacja wewnętrzna będzie realizowana w oparciu o spotkanie 
wykorzystujące narzędzia o charakterze refleksyjno-analitycznym tzw. 

 

  



Uczestnicy warsztatu  refleksyjnego powinni odpowiedzieć co najmniej na następujące 
pytania dotyczące wdrażania LSR i działalności LGD 

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

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

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

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? 

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

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

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



EWALUCJA WEWNĘRZNA LGD 2020 



UMOWA RAMOWA  
 określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu realizacji 

LSR na lata 2014-2020. Najważniejsze zobowiązania LGD: 
• ogłaszanie naborów wniosków w ramach poddziałania19.2 - Wdrażanie 
LSR  
• utrzymanie Biura LGD 
• prowadzenie bezpłatnego doradztwa 
• prowadzenie strony internetowej 
• realizacja Planu Komunikacji i Planu Szkoleń 
• monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR 
• umożliwienia przeprowadzenia kontroli 

 
 określa środki na realizację LSR na lata 2014-2020, które wynoszą: 

Realizacja LSR –  
Projekty współpracy–  
Koszty bieżące i aktywizacja – - ale nie 

więcej niż 24% wypłaconych środków w ramach poddziałania 19.2 

 



Zgodnie z Uchwałą nr 7/II/2019/WZC z dnia 14.02.2019 r. przyjęto następujące zadania do 
realizacji przez LGD na 2019 rok: 

 

•  przeprowadzenie naborów wniosków na cel ogólny II na kwotę ok. 2,250 mln zł, na 
przedsięwzięcia: 

II.1.1 Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw  
II.2.1 Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez 
osoby bezrobotne 

•  przeprowadzenie naborów wniosków na cel ogólny I na kwotę ok. 900 tys. zł 
•  realizacja planu komunikacji na 2019 rok  
• przestrzeganie postanowień zawartych w Umowie Ramowej w § 5 w którym ujęto 29    

głównych zadań do realizacji LSR  

•  zakończenie realizacji i rozliczenie projektu współpracy w zakresie budowy siłowni w 
kwocie ok. 97 tys. zł. 
•  realizacja i rozliczenie projektu dotyczącego enoturystyki (winiarstwo) w kwocie  ok. 40 
tys. zł  

• w 2019 r. realizacja  zadania na kwotę ok. 261 tys. zł wynikające z Umowy o przyznanie 
pomocy z UM (242 tys. zakresie  kosztów bieżących, ok. 19 tys. koszty aktywizacji) 
 

ZADANIA DO REALIZACJI W 2019 ROKU 



 

W ROKU  LGD PRZEPROWADZIŁA ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM  
 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ LIMITU ŚRODKÓW:  

Były to nabory przeprowadzone w ramach następujących celów ogólnych i przedsięwzięć: 

 II.1.1 Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw  -  
 II.2.1 Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez 
osoby bezrobotne – 

 I.1.1 realizacja  imprez i programów sportowo-rekreacyjnych oraz opartych na lokalnej 
tradycji, historii, kulturze, zwyczajach czy obrzędowości –  
 I.1.2 stworzenie i działalność klastra produktów turystycznych wraz z wykreowaniem marki 
turystycznej „na weekend” –  
 I.1.3 tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych -  
 I.2.1 budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej służącej turystom -  

•  złożono   wniosków na kwotę pomocy  

•  w limicie środków zmieściło się wniosków na kwotę pomocy 



 

PULA NABORU-  

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW- NA KWOTĘ POMOCY  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE ŚRODKÓW-   NA KWOTĘ POMOCY   
 

 

 

           

          wnioski zakończone:  

          podpisane umowy z UM:  
          w trakcie weryfikacji przez UM:  
 

                                       RAZEM:  
 

 

100% 



 
PULA NABORU-  
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW-  NA KWOTĘ POMOCY  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE ŚRODKÓW-    NA KWOTĘ POMOCY 

 
 

 

         wnioski zakończone:  
          podpisane umowy z UM:  

          w trakcie weryfikacji przez UM:  
          wycofane/odrzucone:  
 

                                       RAZEM:  
 

 
14% 

86% 



 

PULA NABORU –  
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW- NA KWOTĘ  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE  ŚRODKÓW -     NA KWOTĘ  

          wnioski zakończone:  

          podpisane umowy z UM:  

          w trakcie weryfikacji przez UM:  
         wycofane/odrzucone:  

                                       RAZEM:  
 

 

100% 



 

PULA NABORU –  
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW- NA KWOTĘ  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE  ŚRODKÓW -    NA KWOTĘ  
 

          wnioski zakończone:  

          podpisane umowy z UM:  

          w trakcie weryfikacji przez UM:  
         wycofane/odrzucone:  

                                       RAZEM:  
 

 

100% 



 

PULA NABORU -  
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW-  NA KWOTĘ  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE  ŚRODKÓW -     NA KWOTĘ  
 

          wnioski zakończone:  

          podpisane umowy z UM:  

          w trakcie weryfikacji przez UM:  
         wycofane/odrzucone:  
                                       

                                   RAZEM:  
 

 

100% 



 

PULA NABORU-  
LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW-  NA KWOTĘ  

LICZBA WNIOSKÓW WYBRANYCH W LIMICIE ŚRODKÓW-    NA KWOTĘ  
 
 

 

          wnioski zakończone:  

          podpisane umowy z UM:  

          w trakcie weryfikacji przez UM:  

           wycofane/odrzucone:  
 
                                       RAZEM:  
 

100% 



 

 

 

 

 

PRZEPROWADZONE 6 NABORÓW BYŁO DOBRZE DOSTOSOWANE DO 

ISTNIEJĄCYCH POTRZEB PONIEWAŻ LIMITY ŚRODKÓW W 

POSZCZGÓLNYCH NABORACH ZOSTAŁY W PEŁNI WYKORZYSTANE 

 KWOTA WNIOSKOWANEJ POMOCY WYNIOSŁA PRAWIE 5 MLN ZŁ 

PRZY LIMICIE OK. 2,9 MLN ZŁ – W LIMICIE ZMIEŚCIŁY SIĘ PROJEKTY 

NAJLEPSZE 

 ISTNIEJE CIĄGŁE I DUŻE ZAINTERESOWANIE ŚRODKAMI NA ROZWÓJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  



Razem od początku realizacji PROW na lata 2014-
2020, w ramach poddziałania 19.2 do LGD  
w  naborach o łącznym limicie środków  

złożono  wniosków na kwotę  

 w limicie środków zmieściło się  
wniosków na kwotę:  

 
      Wybrane ( mieszczące się w limicie środków)-  

     Niewybrane (nie mieszczące się w limicie środków ) – 

 

 

Ponadto złożono 4 wnioski, które nie spełniły wymogów  
formalnych i które nie były oceniane przez Radę LGD 

     

          

64% 
36% 



 

wnioski zakończone:   na kwotę  

podpisane umowy z UM:  na kwotę  

W trakcie weryfikacji przez UM:  na kwotę  

wycofane/odrzucone przez UM:  na kwotę  
 

Razem wniosków na kwotę: 

9% 

20% 

29% 

42% 



 

     

      

 

Środki wykorzystane (wypłacone, podpisane umowy, ocena UM)  

Środki do wykorzystania   
 

Razem limit na poddziałanie 19.2   

  

87% 

13% 



 

 Gmina Strzyżów –  
Gmina Wiśniowa –  
Gmina Frysztak –  
Gmina Wojaszówka –  
Gmina Korczyna –  
Gmina Krościenko Wyżne –  
 
 
Razem ZŁOŻONO  

WNIOSKÓW 

 
40% 

 
16% 

 
12% 

 
17% 

 
13% 

 
2% 



  
 

          

 

Gmina Strzyżów –  na kwotę  

Gmina Wiśniowa –   na kwotę  

Gmina Frysztak –  na kwotę  

Gmina Wojaszówka –  na kwotę  

Gmina Korczyna –  na kwotę  

Gmina Krościenko Wyżne –  na kwotę  

 

Razem wybrano wniosków

na  kwotę 

 
35% 

 
14% 

 
15% 

 
17% 

 
15% 

 
4% 



  
 

          

 

• Wszystkie wnioski wybrane do przyznania pomocy realizują wskaźniki ujęte w Planie Działania 
• w LSR zaplanowano do realizacji 27 wskaźników. Realizacja  każdego z nich na poziomie co 
najmniej 75% jest wymagana zgodnie z par. 8 Umowy Ramowej. Stan realizacji wskaźników na 
dzień 31.12.2019 r. jest następujący: 

Wskaźniki produktu 
Stan 

docelowy w 
LSR 

Realizacja 

ZAKOŃCZONE/ 
UMOWY/OCENA 

% realizacji 

Liczba imprez sportowo- rekreacyjnych  skierowanych do turystów 9 10 111% 

Liczba programów sportowo- rekreacyjnych skierowanych do turystów 6 7 117% 

Liczba zainicjowanych wydarzeń cyklicznych opartych na lokalnych zasobach skierowanych do 

turystów 
6 8 133% 

Liczba imprez i wydarzeń promujących lokalną tradycję, historię, kulturę, zwyczaje czy 

obrzędowość 
6 6 100% 

Liczba kampanii promujących obszar objęty LSR 3 3 100% 

Liczba portali internetowych informującego o wszystkich atrakcjach turystycznych obszaru 

objętego LSR, miejscach noclegowych i punktach gastronomicznych, wydarzeniach sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych, promocjach, programach lojalnościowych 

1 1 100% 

Liczba konferencji, szkoleń lub warsztatów promujących obszar objęty LSR 3 3 100% 

Liczba kampanii promujących szlaki turystyczne 3 3 100% 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 3 3 100% 

Liczba nowych lub przebudowanych  obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 12 13 108% 

Liczba powstałych lub przebudowanych miejsc służących organizacji wydarzeń kulturalnych na 

otwartym powietrzu 
6 6 100% 

Liczba przebudowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne 3 3 100% 

Liczba powstałych szlaków turystycznych 1 0 0% 

Liczba szlaków turystycznych, które zostaną poszerzone lub zostanie podniesiona ich 

funkcjonalność 
5 6 120% 



Liczba obiektów wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków: 

zachowanych, odnowionych, oznakowanych lub wokół których 

zagospodarowano teren 

6 13 217% 

Liczba obiektów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze i 

krajobrazowe: zachowanych, odnowionych, oznakowanych  lub wokół 

których zagospodarowano teren 

2 2 100% 

Liczba obiektów pełniących funkcje muzealne, które rozwiną swoją 

działalność 
2 0 0% 

Liczba kampanii promujących obiekty muzealne 

 
1 0 0% 

Liczba przedsiębiorstw, które rozwiną swoją działalności 

 
12 9 75% 

Liczba podmiotów które rozwiną swoją działalność w zakresie usług 

noclegowych  lub gastronomicznych 
2 2 100% 

Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez 

mieszkańców obszaru objętego LSR 
7 7 100% 

Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych przez 

przedstawicieli grup defaworyzwanych 
12 12 100% 

Liczba podmiotów utworzonych zakresie świadczenia usług 

noclegowych lub gastronomicznych 
1 1 100% 

Liczba programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, 

centrach kultury wiejskiej 
6 4 67% 

Liczba centrów kultury wiejskiej, które zostaną wzbogacone w sprzęt i 

urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców 
22 8 36% 

Liczba stron internetowych lub publikacji dotyczących obszaru objętego 

LSR lub działalności beneficjenta 
12 7 58% 

Liczba kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców 

 
6 2 33% 

  
 

          

 



  
 

          

 

 

 

 

 

  

Zgodnie z ustawą protest mogą złożyć wszyscy wnioskodawcy, których projekty: 

• Uzyskały negatywną ocenę zgodności z LSR 

• Nie uzyskały wymagane minimum punktowe 

•  Zostały wybrane do przyznania pomocy, lecz nie zmieściły się w limicie środków naboru 

• Zmieściły się w limicie środków, lecz zmniejszona została im przyznana pomoc 
 

W roku złożono od oceny i wyboru operacji w naborze nr 11/2019 Wsparcie na 

podejmowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności przez osoby bezrobotne –  

zarówno Rada Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD jak i Urząd Marszałkowski  uznali protest za 

podtrzymując pierwotną ocenę Rady 

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe nabory (lata 2016-2019) 

mogło złożyć protest od oceny i wyboru operacji. 

Razem (w latach 2016-2019) złożono  

Powyższe oznacza że protesty złożyło około:  podmiotów mogących złożyć protest  

w przeprowadzonych naborach 

 

 



 

Czarnorzecko-Strzyżowska LGD wspólnie z pozostałymi partnerami tj. 
LGD Nowa Galicja, LGD „Kraina Nafty” oraz LGD „LIWOCZ”, w ramach 
programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury 
Rekreacyjnej   
 

• 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów 
projektu,  w tym 6 na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD tj.: w 
miejscowości Strzyżów, Wiśniowa, Kobyle, Łączki Jagiellońskie, Iskrzynia, 
Krościenko Wyżne 
• wydanie publikacji promującej wybudowane siłownie, zakup gadżetów 
promujących obszar LGD, wykonanie podstrony internetowej, 
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 
 

•  ponad 500 000 zł, w tym 72 292 zł po stronie  
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD 
 



Czarnorzecko-Strzyżowska LGD wspólnie z pozostałymi partnerami tj. LGD Nowa Galicja, LGD 
„Kraina Nafty” , LGD „LIWOCZ”, oraz LGD z terenu Węgier, w ramach programu współpracy 
realizuje projekt pn.: MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA ENOTURYSTYKI I DZIEDZICTWA 
LOKALNEGO 

•Publikacja dotycząca enoturystyki i produktów lokalnych 
•Aplikacja na telefon dotyczących enoturystyki i produktów 
 lokalnych 
•Zagraniczny wyjazd studyjny z zakresu enoturystyki 
 i promocji produktów lokalnych  
 

•  ponad , w tym po stronie 
 Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD 
 

 





 
 

 
 
 

 

Biuro mieści się na ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie 
Biuro zapewnia min. bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania 
 i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania19.2 
Od września 2016 r. zatrudnienie w Biurze utrzymuje się na poziomie  

 
• Kierownik Biura – 1 etat 
• Specjalista ds. realizacji LSR i PROW– 1 etat 
• Pracownik administracyjny – 1 etat 
• Księgowa – Kadrowa – 1/3 etatu 
• Prezes Zarządu – ¼ etatu 

 
 
 
 

 



LGD w 2019 roku prowadziła ankietę pt. „ Analiza dotycząca 

realizacji LSR i działalności Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD za 

rok 2019.”  wyniki ankiety: 
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie i działalność Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD? 

 



Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie biura LGD, zapewniającego obsługę mieszkańców? 



Jak ocenia Pani/Pan rolę i wpływ LGD na rozwój obszaru gmin wchodzących w obszar LGD? 



Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD  
(w tym skuteczność i sprawność przepływu informacji między LGD a lokalną społecznością poprzez 
stosowane środki przekazu)? 
 



Jak ocenia Pani/Pan działalność biura LGD w zakresie doradztwa dla potencjalnych beneficjentów? 

 



W jakim stopniu wg Pani/Pana realizowane działania w ramach LSR odpowiadają  
na potrzeby społeczności z obszaru LGD? 

 



Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)? 

 



Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez LGD  
oparciu o przepisy obowiązującego prawa unijnego i krajowego są przyjazne dla beneficjentów? 

 





LGD przeprowadziło ocenę 
skuteczności doradztwa  

(dane do końca września 2019 r.)     
WYNIKI:  



Ocena efektywność świadczonego przez BiuroCzarnorzecko-Strzyżowskiej LGD bezpłatnego 

doradztwa w 2019 roku 

Lp. 

Numer naboru Data 

zamieszczenia 

ogłoszenia o 

naborze 

Liczba 

doradztw po 

ogłoszeniu 

naboru 

wniosków 

Liczba 

złożonych 

wniosków (z 

doradztw po 

ogłoszeniu 

naboru) 

Liczba operacji      

wybranych (z 

doradztw po 

ogłoszeniu 

naboru) 

Liczba operacji      

wybranych w 

limicie (z 

doradztw po 

ogłoszeniu 

naboru) 

Liczba 

podpisanych 

umów (z 

doradztw po 

ogłoszeniu 

naboru) 

  

1 Nabór 11/2019 20.03.2019 23 21 20 9 9   

2 Nabór 12/2019 17.04.2019 15 15 15 7 0   

Razem 38 36 35 16 9   

 

Podsumowanie (doradztwo po ogłoszeniu naboru): 

Lp. Nazwa  Stosunek  Skuteczność  

1 Liczba doradztw /Liczba złożonych wniosków  38/36 94,73% 

2 Liczba doradztw/ Liczba operacji wybranych 38/35 92,10% 

3 
Liczba złożonych wniosków/ Liczba operacji 

wybranych     
36/35 97,22% 

4 Liczba doradztw/ Liczba operacji wybranych w limicie środków 38/16 42,10% 

5 
Liczba operacji wybranych/Liczba operacji wybranych w limicie 

środków   
35/16 45,71% 

6 Liczba doradztw/ Liczba operacji, którym przyznano pomoc (podpisane umowy) 38/9 23,68% 

7 
Liczba operacji wybranych w limicie środków/ Liczba operacji, którym przyznano 

pomoc (podpisane umowy) 
16/9 56,25% 



Podsumowując należy stwierdzić, że w roku 2019 liczba składanych do LGD wniosków, po 
uprzednim bezpłatnym doradztwie Biura LGD jest bardzo dobra. Prawie każdy podmiot, który 
uzyskał uprzednio bezpłatne doradztwo w Biurze LGD, złożył w terminie naboru wniosek o 
przyznanie pomocy (36 z 38 podmiotów).  
Równie dobrze prezentuje się  liczba operacji wybranych do przyznania pomocy w stosunku do 
liczby złożonych wniosków po uprzednim doradztwie, gdzie również można zauważyć iż niemal 
każdy podmiot, który uzyskał bezpłatne doradztwo w biurze LGD i złożył wniosek o przyznanie 
pomocy został wybrany do przyznania pomocy – mieszcząc się lub nie w limicie środków (35 z 38 
podmiotów).  
W chwili obecnej zwiększa się na korzyść stosunek liczby podpisanych umów do liczby doradztw 
oraz stosunek  liczby operacji wybranych w limicie środków do liczby operacji, którym przyznano 
pomoc, co związane jest z nadejściem oceny formalnej w UMWP kolejnych przekazanych do 
realizacji    
wniosków i sukcesywnym podpisywaniem umów o przyznaniu pomocy. O skuteczności 
doradztwa pracowników Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD może świadczyć fakt, że wszyscy 
beneficjenci naboru 11/2019, którzy zmieścili się w limicie środków podpisali umowy z UMWP 
(brak odrzuconych wniosków) 
 



 
 

 
 
 

 

Promowanie LGD i LSR podczas imprez: 
 Czarnorzecko-Strzyżowska LGD organizowała  
stoiska promocyjno-informacyjne podczas  
imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych  
organizowanych w gminach członkowskich. 
 
 Imprezy w których uczestniczyła nasza 

LGD to min:  
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Spotkania informacyjno-konsultacyjne 
 odbyły się w kwietniu 2019 r. w Wojaszówce i Wiśniowej. 
miały na celu: 
•omówienie zasad przyznawania pomocy, wniosków o przyznanie 
pomocy i biznesplanu w zakresie: PODEJMOWANIE i ROZWIJANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
•indywidualne konsultacje dokumentacji aplikacyjnej z osobami 
chcącymi złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ww. naborach 
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Szkolenia organów LGD i pracowników Biura LGD 
 szkolenie dla członków Zarządu – Maj 2019 r.  
szkolenie dla członków Rady – Październik 2019 r. 
szkolenia pracowników Biura LGD– łącznie 9 osobo/dni w całym 2019 r. 
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Biuro mieści się na ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie 
Od września 2016 r. zatrudnienie w Biurze utrzymuje się na poziomie  

 
• Kierownik Biura – 1 etat 
• Specjalista ds. realizacji LSR i PROW– 1 etat 
• Pracownik administracyjny – 1 etat 
• Księgowa – Kadrowa – 1/3 etatu 
• Prezes Zarządu – ¼ etatu 
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 jednym z podstawowych zadań Biura LGD jest zapewnienie 
bezpłatnego doradztwo w zakresie przygotowania  
i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 
 w 2019 roku z bezpłatnego doradztwa skorzystało 47 
podmiotów, w tym 40 przedsiębiorców i osób fizycznych 
Łącznie w latach 2016-2019 z doradztwa skorzystało 273 
podmioty, w tym 257 przedsiębiorców i osób fizycznych 
 



 
 

 
 
 

 

Znajdują się na niej informacje o Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, w 
tym te dotyczące wdrażania LSR w latach 2014-2020 
W poszczególnych zakładkach strony znajdziemy min.:  
• Zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania 19.2 
• Harmonogram naboru wniosków 
• Formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność, wzory umów. 
• Kryteria wybory wniosków 
• Procedury wyboru wniosków 
• Statut, Regulaminy  
•Plan komunikacji  
 W 2019 roku strona LGD zanotowała ponad wyświetleń 
Łącznie w latach 2016-2019 stronę wyświetlono ponad razy  
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Jednym z obowiązków LGD jest dokonywanie monitoringu i ewaluacji LSR 
 W Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD dokonuje tego „Zespół Monitorujący” składający 
się z przedstawicieli Biura, Zarządu i Rady LGD 
 Zespół pracuje zgodnie z przyjętym Harmonogramem i zasadami pracy  
Efektami jego pracy są coroczne raporty tworzone w I kwartale każdego roku – 
począwszy od 2019 roku, kiedy to powstał  

Jednym z obowiązków LGD jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli 
uprawnionym podmiotom zewnętrznym 
W 2019 roku miała miejsce 1 kontrola, dotyczącej poprawności wykonania przez LGD 
zobowiązań wynikających z §5 Umowy Ramowej 
 Łącznie w latach 2016-2019 w LGD przeprowadzono w LGD 8 kontroli zewnętrznych, 
dokonanych przez Urząd Marszałkowski (7) i Państwową Inspekcję Pracy (1)
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”              
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W RAMACH REALIZACJI PODDZIAŁANIA 19.4  
LGD REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU : 
 KOSZTÓW BIEŻĄCYCH  (FUNKCJONOWANIE BIURA) 
AKTYWIZACJI  
 
W ROKU ZAPLANOWANO REALIZACJĘ 
WYMIENIONYCH ZADAŃ NA KWOTĘ: 

 
RAZEM  PLANOWANE KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA: 

 



WYKONANIE BUDŻETU  
 koszty wynagrodzeń pracowników – 219 142 zł 
posiedzenia Rady – 5 200 zł 
usługi telekomunikacyjne – 2 589 zł 
 koszty podróży służbowych – 1 816 zł 
utrzymanie pomieszczeń biurowych – 13 200 zł 
koszty szkoleń pracowników – 1000 zł 
pozostałe (min. materiały sanitarne i socjalne, materiały 

biurowe, zakup wyposażenia) –  5 889 zł  
 

 
RAZEM  PONIESIONE KOSZTY BIEŻĄCE:  248 836 zł 
RÓŻNICA: - 230 zł  
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WYKONANIE BUDŻETU 
 

 wydawnictwa –  
gadżety promocyjne  
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WYKONANIE BUDŻETU 
 

uczestnictwo w imprezach  
promocyjnych -   
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imprezy promocyjne regionalne  –  
 

 
RAZEM  PONIESIONE KOSZTY AKTYWIZACJI:  26 877 zł 
RÓŻNICA: - 13 877 zł 
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PODSUMOWUJĄC W 2019 ROKU NA KOSZTY BIEŻĄCE  
I AKTYWIZACJĘ:   

 
ZAPLANOWANO 

PONIESIONO: 
275 713 ZŁ 

RÓŻNICA WYNIOSŁA: 
- 14 107 ZŁ 
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Czarnorzecko-Strzyżowska 
Lokalna Grupa Działania 

 
ul. Daszyńskiego 3 
38-100 Strzyżów 
tel.17 276 46 03 

strzyzow@lgdleader.pl 
www.lgdleader.pl 


