
PROJEKT 

Uchwała nr 1/2018 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z dnia 8 lutego 2018 r.  

w sprawie odwołania członka Rady LGD 

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego”  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W związku z pisemną rezygnacją członka Rady LGD, Walne Zebranie Członków Lokalnej 

Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” odwołuje Wojciecha Roszaka  

z Rady LGD. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zebrania



PROJEKT 

Uchwała nr 2/2018 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z dnia 8 lutego 2018 r.  

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady LGD 

 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego”  

uchwala się co następuje: 

§1 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

dokonało wyboru uzupełniającego do Rady LGD. 

§2 

Nowym członkiem Rady LGD został: 

1. …………………………..……. – sektor ………………. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zebrania



3 

 

 

PROJEKT 

Uchwała nr 3/2018 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez 

społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 oraz ustalenia 

tekstu jednolitego LSR 

 

Na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego” 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla 

obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023; 

2. Zmiany LSR, o których mowa w ust. 1 polegają na: 

1) w Tabeli 2 Skład Rady LGD,   

wiersz o brzmieniu: 

Lp. Imię i nazwisko 

Nazwa podmiotu, 

który reprezentuje 

członek 

Gmina, którą 

reprezentuje 

członek 

Sektor Uwagi 

12.  Wojciech Roszak Osoba fizyczna Gmina Bytoń Mieszkańcy Członek Rady 

 

otrzymuje brzmienie:  

 

Lp. Imię i nazwisko 

Nazwa podmiotu, 

który reprezentuje 

członek 

Gmina, którą 

reprezentuje 

członek 

Sektor Uwagi 

12.  
……………………

…. 
……… Gmina ………… …………. Członek Rady 

 

2) Tabela 1 Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz 

celów i wskaźników otrzymuje brzmienie:  
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Zidentyfikowane 

problemy/wyzwania 

społeczno – ekonomiczne 

Cel ogólny 
Cele 

szczegółowe 

Planowane 

przedsięwzięcia 
Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne mające 

wpływ na realizację działań i 

osiągnięcie wskaźników 

niski stopień wsparcia 

rolnictwa i 

przedsiębiorczości, w tym 

niewystarczający rozwój 

oferty specjalistycznej 

oraz instytucji otoczenia 

biznesu 

Wzrost 

konkurencyjnoś

ci gospodarczej 

obszaru LGD 

Spadek 

poziomu 

bezrobocia na 

obszarze 

wdrażania LSR 

w grupie 20 

osób do 2023 

roku 

 Rozwój 

przedsiębiorczości 

na obszarze LSR 

Liczba 

wspartych/utworzonych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

Liczba 

przedsiębiorstw 

korzystających z 

usług świadczonych 

przez inkubator 

przedsiębiorczości do 

2023 r. 

Wzrost liczby 

podmiotów 

gospodarczych 

wpisanych do 

rejestru REGON 

do 2022 r. w 

przeliczeniu na 

10 tys. 

mieszkańców w 

stosunku do roku 

2013 o 15 szt. 

niejasność oraz częste zmiany 

przepisów prawnych w tym 

przepisy prawne utrudniające 

realizowanie inwestycji i 

prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej i 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

utrzymujące się na 

wysokim poziomie 

bezrobocie, mała liczba 

nowych ofert pracy na 

obszarze LSR 

 Liczba przedsiębiorstw, 

które otrzymały dotację 

wspierającą unowocześnienie 

sposobu działania lub oferty 

na obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 

Liczba nowych/ 

udoskonalonych 

produktów lub usług 

wprowadzonych w 

przedsiębiorstwach, 

które otrzymały 

dotację do 2023 r. 

trudności w pozyskiwaniu 

środków z funduszy 

strukturalnych, ze względu na 

dużą konkurencję oraz 

skomplikowane procedury 

Generowanie miejsc 

pracy w sektorze 

przedsiębiorstw na 

obszarze LSR 

 Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

Liczba nowo 

utworzonych miejsc 

pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty 

średnioroczne  na 

obszarze LSR do 

2023 r. 

inwestycje w centra handlowe 

przyczyniające się do upadku 

drobnej przedsiębiorczości mała liczba nowoczesnych 

mikro – i małych 

przedsiębiorstw oraz niski 

poziom wiedzy i 

kompetencji w zakresie 

przedsiębiorczości i 

 Liczba operacji 

polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. ukierunkowanych na 

innowacje 
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prowadzenia działalności 

gospodarczej  Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

na obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 

niewystarczająco 

rozbudowana i 

dostosowana do potrzeb 

mieszkańców oraz rynku 

pracy oferta edukacyjna. 

 Liczba szkoleń na rzecz 

wzrostu kompetencji 

zawodowych 

przedsiębiorców i 

pracowników 

przedsiębiorstw z obszaru 

wdrażania LSR do 2023 r. 

Liczba osób 

oceniających 

szkolenia jako 

adekwatne do 

oczekiwań 

zawodowych 

niewystarczająca ilość i 

zły stan infrastruktury 

społecznej i drogowej w 

tym niewystarczająca sieć 

ścieżek pieszo – 

rowerowych, chodników, 

parkingów, oświetlenia, 

świetlic, placów zabaw, 

boisk sportowych  

Poprawa 

jakości i 

standardu życia 

mieszkańców 

obszaru LGD w 

oparciu o 

zasoby lokalne 

Zwiększenie 

aktywności 

wśród 16 247 

mieszkańców 

objętych LSR w 

zakresie 

korzystania z 

rozwiniętej 

sieci 

infrastruktury 

do 2023 r. 

Rozwój 

nowoczesnej 

infrastruktury na 

obszarze LGD 

Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej  na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r.. 

Wzrost liczby osób 

korzystających z 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej,  

rekreacyjnej na 

obszarze LSR w 

ciągu roku po 

zakończeniu operacji 
Liczba 

mieszkańców z 

grupy 132 osób 

deklarujących 

zadowolenie z 

jakości i 

komfortu życia 

na obszarze 

wdrażania LSR 

do 2023 r. 

niejasność oraz częste zmiany 

przepisów prawnych w tym 

przepisy prawne utrudniające 

realizowanie inwestycji  

Liczba zrealizowanych 

operacji obejmujących 

wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego 

Wzrost liczby osób 

odwiedzających 

zabytki i obiekty 

kultury w ciągu roku 

po zakończeniu 

operacji 

Rewitalizacja 

obszarów wiejskich 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

wiejskich na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

Liczba osób 

korzystających ze 

zrewitalizowanych 

obszarów w ciągu 

roku po zakończeniu 

operacji 
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niewykorzystane walory 

turystyczne i bogactwo 

historyczno – kulturowe, 

w tym brak kompleksowej 

promocji obszaru 
Zwiększenie 

świadomości i 

aktywności 

społeczno – 

zawodowej 

8 000 

mieszkańców 

obszaru LSR w 

zakresie 

ochrony 

środowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego, 

przeciwdziałani

a wykluczeniu 

społecznemu i 

ubóstwu do 

2023 roku. 

Działania na rzecz 

edukacji, 

aktywizacji, 

promocji w 

obszarze kultury i 

lokalnego 

dziedzictwa 

Liczba konkursów, 

warsztatów, imprez, 

wyjazdów studyjnych, stoisk 

zorganizowanych w celu 

pobudzenia świadomości, 

aktywności i zwiększenia 

zaangażowania mieszkańców 

obszaru LSR z grupy 

defaworyzowanej  w 

działalność na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 

Liczba osób z grup 

defaworyzowanych 

obszaru LSR, 

uczestniczących w 

wydarzeniach do 

2023 roku 

bierność obywatelska 

(społeczna i polityczna) 
niewystarczająca 

aktywność podmiotów 

sektora pozarządowego 

spowodowana barierą 

finansową oraz zbyt niski 

poziom współpracy 

międzypokoleniowej, 

międzysektorowej i 

dialogu społecznego 

niewystarczające 

wykorzystanie 

istniejących obiektów 

infrastruktury społecznej i 

rekreacyjno – sportowej 

do potrzeb mieszkańców 

(w tym niewystarczająco 

rozbudowana i 

dostosowanado potrzeb 

mieszkańców oferta 

spędzania czasu wolnego) 

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji 

LSR 

Liczba projektów 

wykorzystujących 

lokalne zasoby: 

przyrodnicze, 

kulturowe, 

historyczne, 

turystyczne, produkty 

lokalne do 2023 r. 

niedobór środków 

finansowych nasfinansowanie 

wkładu własnego do 

projektówunijnych oraz 

prefinansowania inwestycji Liczba przygotowanych i/lub 

zrealizowanych projektów 

współpracy 
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zbyt niska świadomość 

ekologiczna, w tym zbyt 

niski poziom 

wykorzystania zasobów 

przyrodniczych 

Podniesienie wiedzy 

w zakresie ochrony 

środowiska 

 Liczba przedsięwzięć 

edukacyjnych mających na 

celu podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej na 

temat ochrony środowiska i 

zmian klimatycznych, 

wykorzystujących 

zintegrowanie co najmniej 

trzech branż działalności 

gospodarczej zrealizowanych 

do 2023 r. 

Liczba mieszkańców, 

którzy podnieśli 

wiedzę w zakresie 

ochrony środowiska i 

ekologii do 2023 r. 

niechęć społeczeństwa do 

podnoszenia wiedzy w 

zakresie ochrony środowiska 

duża liczba osób 

korzystających z pomocy 

społecznej 

Działania na rzecz 

walki z 

wykluczeniem 

społecznym i 

ubóstwem 

 Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru 

wdrażania LSR objętych 

wsparciem do 2023 r. 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy 

po opuszczeniu 

programu do 2023r. 

bierność społeczeństwa   Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru 

wdrażania LSR objętych 

wsparciem realizowanym w 

sposób spójny i 

kompleksowy z 

zaangażowaniem trzech 

różnych sektorów/partnerów 

do 2023 r. 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy 

po opuszczeniu 

programu 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

pracujących po 

opuszczeniu 

programu (łącznie z 

pracującymi na 
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własny rachunek) 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, u 

których wzrosła 

aktywność społeczna 

 

3) Tabela 2 Cele i wskaźniki otrzymuje brzmienie:  

I CEL OGÓLNY 1 Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD 

I.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdrażania LSR w grupie 20 osób do 2023 roku 

  

Wskaźniki oddziaływania 

 dla celu ogólnego 

Jednostka 

miary 

stan 

początkowy 

31.12.2013 rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/ sposób pomiaru 

W I 

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON do 

2023 r. w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w stosunku do roku 2013 o 15 

szt. 

szt. 3056 3071 Dane statystyczne GUS 

  

Wskaźniki rezultatu dla 

celów szczegółowych 

Jednostka 

 miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

Plan 2023 

rok 

Źródło danych/ 

sposób pomiaru 

w I.1.1 
Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług świadczonych przez inkubator 

przedsiębiorczości do 2023 r. 
szt. 0 10 

Sprawozdania beneficjentów, dane LGD; 

(dane średnioroczne mierzone w ciągu 1 roku 

działalności inkubatora) 

w I.1.2 
Liczba nowych lub udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w 

przedsiębiorstwach, które otrzymały dotację do 2023 r. 
szt. 0 10 Sprawozdania beneficjentów, dane LGD 

w I.1.3 
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne  na obszarze LSR do 2023 r. 
szt. 0 23 Sprawozdania beneficjentów, dane LGD 

w I.1.4 Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych osoby 0 8 

Sprawozdania beneficjentów, dane LGD 

(dane pozyskane z ankiet/wywiadów z 

uczestnikami szkoleń) 
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Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

 grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźnik produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 
Źródło danych/ 

sposób pomiaru 
początkowa 

2015 rok 

końcowa 

2023 rok 

I.1.1 
Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze LSR 

JST, organizacje 

pozarządowe 
konkurs 

Liczba 

wspartych/utworzonych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 0 1 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 

Mikro i małe 

przedsiębiorstwa 
projekty grantowe 

 Liczba przedsiębiorstw, które 

otrzymały dotację wspierającą 

unowocześnienie sposobu 

działania lub oferty na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

szt. 0 10 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 

I.1.2 

Generowanie miejsc pracy w 

sektorze przedsiębiorstw na 

obszarze LSR 

mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju, 

osoby z grup 

defaworyzowanych z 

uwagi na dostęp do 

rynku pracy 

konkurs 

 Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 0 16 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 

mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju, 

osoby z grup 

defaworyzowanych z 

uwagi na dostęp do 

rynku pracy 

konkurs 

 Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

ukierunkowanych na 

innowacje 

szt. 0 2 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 

Podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą 
konkurs 

 Liczba operacji polegających 

na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 0 7 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 
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Podmioty prowadzące 

działalność 

gospodarczą/ 

mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju, 

osoby z grup 

defaworyzowanych z 

uwagi na dostęp do 

rynku pracy 

konkurs 

Liczba szkoleń na rzecz 

wzrostu kompetencji 

zawodowych przedsiębiorców 

i pracowników 

przedsiębiorstw z obszaru 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 0 10 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGD 

II. CEL OGÓLNY 2 Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne 

II.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Zwiększenie aktywności wśród 16247 mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r. 

II.2 
Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, 

dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku. 

  

Wskaźniki oddziaływania 

 dla celu ogólnego 

Jednostka 

miary 

stan 

początkowy 

2015 rok  

Plan 2023 

rok 

Źródło danych/ sposób 

pomiaru 

W II 
Liczba mieszkańców z grupy 132 osób, deklarujących zadowolenie z jakości i 

komfortu życia na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 
osoba 93 110 

Źródło danych – ankietyzacja 

mieszkańców obszaru LSR 

  

Wskaźniki rezultatu dla 

celów szczegółowych 
Jednostka  miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

Plan 2023 

Rok 

Źródło danych/ 

sposób pomiaru 

w II.1.1 
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej,  

rekreacyjnej na obszarze LSR w ciągu roku po zakończeniu operacji 
osoba 0 17000 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

w II.1.2 
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty kultury w ciągu roku po 

zakończeniu operacji 
osoba 0 700 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

w II.1.3 
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów w ciągu roku po 

zakończeniu operacji 
osoba 0 547 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

w II.2.1 
Liczba osób z grup defaworyzowanych obszaru LSR, uczestniczących w 

wydarzeniach do 2023 roku 
osoby 0 8000 dane LGD 

w II.2.2 
Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, 

historyczne, turystyczne, produkty lokalne do 2023 r. 
szt. 0 25 dane LGD 

w II.2.3 
Liczba mieszkańców, którzy podnieśli wiedzę w zakresie ochrony środowiska i 

ekologii do 2023 r. 
osoby 0 230 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 
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w II.2.4 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu do 2023 r. 
osoby 0 35 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

w II.2.5 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 

po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 
osoby 0 19 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

w II.2.6 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których 

wzrosła aktywność społeczna 
osoby 0 256 

Sprawozdania beneficjentów, 

dane LGD 

Przedsięwzięcia 
Grupy 

docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

 grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźnik produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/ 

sposób pomiaru 
początkowa 

2015 

rok 

końcowa 

2023 

Rok 

II.1.1 
Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury na obszarze LGD 

mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju  

 konkurs 

 Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej  na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

szt. 0 25 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba zrealizowanych 

operacji obejmujących 

wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego 

szt. 0 7 

II.1.2 
Rewitalizacja obszarów 

wiejskich 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, 

mieszkańcy i 

przedsiębiorcy na 

obszarach 

zrewitalizowanych  

 konkurs 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

wiejskich na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 0 21 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 
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II.2.1 

Działania na rzecz edukacji, 

aktywizacji, promocji w 

obszarze kultury i lokalnego 

dziedzictwa 

Organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru 

LSR w szczególności 

grupy defaworyzowane  

 

Aktywizacja 

Liczba konkursów, 

warsztatów, imprez, 

wyjazdów studyjnych, stoisk 

zorganizowanych w celu 

pobudzenia świadomości, 

aktywności i zwiększenia 

zaangażowania mieszkańców 

obszaru LSR do 2023 r. 

szt. 0 21 dane LGD 

projekt grantowy 

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji 

LSR 

szt. 0 20 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

projekt współpracy 

Liczba przygotowanych i/lub 

zrealizowanych projektów 

współpracy 

szt. 0 2 dane LGD 

II.2.2 
Podniesienie wiedzy w zakresie 

ochrony środowiska 

Organizacje 

pozarządowe, 

mieszkańcy obszaru 

LSR, przedsiębiorcy 

 

projekt grantowy 

 Liczba przedsięwzięć 

edukacyjnych mających na 

celu podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej na 

temat ochrony środowiska i 

zmian klimatycznych, 

wykorzystujących 

zintegrowanie co najmniej 

trzech branż działalności 

gospodarczej zrealizowanych 

do 2023 r. 

szt. 0 6 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 
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II.2.3 

Działania na rzecz walki z 

wykluczeniem społecznym i 

ubóstwem 

Osoby zagrożone 

ubóstwem lub  

wykluczeniem 

społecznym oraz 

otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym  

 

 

projekt grantowy 

 Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru 

wdrażania LSR objętych 

wsparciem w programie do 

2023 r. 

osoby 0 475 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

projekt grantowy 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru 

wdrażania LSR objętych 

wsparciem w programie 

realizowanym w sposób 

spójny i kompleksowy z 

zaangażowaniem trzech 

różnych sektorów/partnerów 

do 2023 r. 

osoby 0 15 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 
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4) W Rozdziale VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów 

wyboru:  

- Dodatkowe informacje otrzymują brzmienie:  

➢ „Intensywność pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 wynosi dla: 

• jednostek sektora finansów publicznych – maks. 63,63% kosztów kwalifikowalnych; 

• podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – maks. 70% kosztów 

kwalifikowalnych; 

• pozostałych podmiotów – do 100% kosztów kwalifikowalnych” 

- w punkcie 6. Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych,  

 trzeci myślnik otrzymuje brzmienie: 

„– PROW – projekty realizujące przedsięwzięcia: „Działania na rzecz edukacji, aktywizacji, 

promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa” oraz „Podniesienie wiedzy w zakresie 

ochrony środowiska” będą realizowane w formie projektów grantowych.” 

 

5) w rozdziale VIII Budżet, trzeci akapit  otrzymuje brzmienie:  

„Uwzględniając zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na 

rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR tj. premie na 

podejmowanie działalności oraz jej rozwijanie zostanie przeznaczonych ponad 50% tych 

środków, czyli 3 200 000,00 zł. Na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej przeznaczone zostanie 1 800 000,00 zł. Kwota 

w wysokości 200 000,00 zł to środki na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Kolejne 600 000,00 zł 

zostanie wykorzystane na promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego. Zaplanowane są także środki na 

realizację projektów współpracy – 116 000,00 zł.” 

6) w rozdziale XII Monitoring i ewaluacja:  

- w pierwszym akapicie po zdaniu „Prezentacja pozytywnych efektów społeczno – ekonomicznych 

podejmowanych działań zwiększa społeczne poparcie dla danego typu interwencji.” dodaje 

się zdanie: „LGD będzie prowadzić ewaluację wewnętrzną w formie corocznych  ćwiczeń 

analityczno - refleksyjnych oraz ewaluację zewnętrzną w formie zleconego jednorazowego 

badania ewaluacyjnego w okresie 2020 – 2022.” 

 



15 

 

-  tabela 26 otrzymuje brzmienie: 

Tabela 3 Elementy podlegające ewaluacji zewnętrznej 

Elementy 

poddane 

badaniu 

Wykonawca 

badania 

Źródła danych 

i metody ich 

zbierania 

Czas i okres 

dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena 

danych 

Działalność LGD, 

pracownicy 

i funkcjonowanie 

biura. 

 

Niezależny 

ewaluator 

 

Źródło danych:  

Rejestr danych LGD,  

Opinie interesariuszy. 

Metoda zbierania 

danych:  

Analiza danych 

zastanych, 

Wywiady pogłębione. 

CATI (wywiad 

telefoniczny) 

FGI – zogniskowany 

wywiad grupowy 

Termin realizacji 

badania: 

2020 - 2022 

 

Okres pomiaru: 

lata realizacji 

LSR  

2016-2022 

 

Ocena 

poprawności 

działalności 

prowadzonej 

przez 

Stowarzyszenie, 

określająca 

skuteczność 

realizowanych 

zadań w 

odniesieniu do 

założeń LSR. 

Skuteczność 

planu 

komunikacji, 

promocji 

i aktywizacji 

społeczności 

lokalnej. 

 

Niezależny 

ewaluator 

 

Źródło danych:  

Rejestr danych LGD,  

Opinie interesariuszy. 

Metoda zbierania 

danych:  

Ankiety, 

Analiza danych 

zastanych, 

Wywiady pogłębione. 

CATI (wywiad 

telefoniczny) 

FGI – zogniskowany 

wywiad grupowy 

Termin realizacji 

badania: 

2020 - 2022 

 

Okres pomiaru: 

lata realizacji 

LSR  

2016-2022 

 

Ocena 

skuteczności 

komunikacji, 

promocji LGD 

oraz 

działań 

wdrażanych w 

ramach LSR, 

mierzona, jako 

liczba osób, które 

uzyskały 

informację na 

temat LGD oraz 

skuteczność 

animacji 

społeczności. 

Stopień realizacji 

celów LSR – 

stopień 

realizacji 

wskaźników. 

 

Niezależny 

ewaluator 

 

Źródło danych:  

Rejestr danych LGD,  

Opinie interesariuszy. 

Metoda zbierania 

danych:  

Analiza danych 

zastanych, 

Wywiady pogłębione. 

Termin realizacji 

badania: 

2020 - 2022 

 

Okres pomiaru: 

lata realizacji 

LSR  

2016-2022 

Ocena celowości i 

trafności założeń 

realizowanych w 

ramach LSR. 

Określenie 

stopnia realizacji 

poszczególnych 

celów. 

Harmonogram 

rzeczowo – 

finansowy 

LSR. 

 

Niezależny 

ewaluator 

 

Źródło danych:  

Rejestr danych LGD.  

Metoda zbierania 

danych:  

Analiza danych 

zastanych. 

 

Termin realizacji 

badania: 

2020 - 2022 

 

Okres pomiaru: 

lata realizacji 

LSR  

2016-2022 

Ocena zgodności 

ogłaszanych 

i realizowanych 

projektów 

z 

harmonogramem 

określonym w 

LSR. 

Budżet LSR Niezależny 

ewaluator 

 

Źródło danych:  

Rejestr danych LGD.  

Metoda zbierania 

danych:  

Analiza danych 

Termin realizacji 

badania: 

2020 - 2022 

 

Okres pomiaru: 

Ocena zgodności i 

wysokości 

wydatkowania 

środków 

finansowych 
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zastanych. 

 

lata realizacji 

LSR  

2016-2022 

 

z przyznanego 

budżetu na 

poszczególne 

zadania. 

 

- w pierwszym akapicie pod tabelą 26:  

zdanie „Bieżący monitoring i ewaluacja mid – term pozwoli na reagowanie na pojawiające się 

ryzyka oraz weryfikowanie działań oraz wskaźników uwzględniających zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.”  

otrzymuje brzmienie: „Bieżący monitoring i ewaluacja wewnętrzna pozwoli na reagowanie na 

pojawiające się ryzyka oraz weryfikowanie działań oraz wskaźników uwzględniających 

zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.” 

7) W Załączniku nr 2 do LSR – Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu:  

- Przebieg procedury ewaluacji otrzymuje brzmienie:  

Przebieg procedury ewaluacji wewnętrznej :  

1. Zarząd powołuje Zespół ds. Ewaluacji, który jest złożony z członków 

Zarządu/Rady/Komisji Rewizyjnej LGD oraz pracowników biura LGD. 

2. LGD będzie prowadzić ewaluację wewnętrzną w formie corocznych ćwiczeń 

analityczno – refleksyjnych (warsztatów). 

3. LGD do udziału w warsztatach LGD zaprosi m.in. członków LGD oraz  pracowników 

biura. 

4. Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej będą zestawienia i materiały  

z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników biura LGD. 

5. Dane i ustalenia poczynione w ramach warsztatów będą gromadzone w sposób 

uporządkowany i porównywalny z roku na rok.  

6. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zostaną opisane w raporcie 

zawierającym wnioski i rekomendacje i będą podstawą do podjęcia decyzji  

o ewentualnej zmianie kierunku działań LGD. Wyniki będą stanowić wkład  

w ewaluację zewnętrzną, przeprowadzoną w latach 2020 - 2022. 

7. Raport zostanie przedstawiony Zarządowi LGD, który podejmie decyzję dotyczącą 

sposobu oraz terminu wdrożenia ewentualnych rekomendacji. 

 

8) Załącznik nr 3 do LSR – Plan Działania otrzymuje brzmienie:
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CEL 

OGÓLNY  I  

 

Wzrost 

konkurencyjno

ści 

gospodarczej 

obszaru LGD 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016 - 2023 

Program 

Pddziałanie/ 

Zakres 

programu 
Nazwa 

wskaźnika 
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Cel szczegółowy 1  

Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdrażania LSR w grupie 20 osób do 2023 roku 

PROW/ 

RPO 
 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
.1

.1
  

 R
o

zw
ó
j 

p
rz

ed
si

ęb
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zo
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n
a 

o
b
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ar

ze
 L

S
R

 

Wskaźnik produktu p I.1.1.1  

 

Liczba 

wspartych/utworzonych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

0 

 szt. 
0 % 0 

0 

 szt. 
0 % 0 

1 

szt. 
100 % 1 000 000,00 

1 

 szt. 
1 000 000,00 RPO 

Realizacja 

LSR 

Wskaźnik produktu p I.1.1.2  

 

Liczba przedsiębiorstw, 

które otrzymały dotację 

wspierającą 

unowocześnienie sposobu 

działania lub oferty na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

0 

 szt. 
0 % 0 

5 

 szt. 
50% 400 000,00 

5  

szt. 
100% 400 000,00 

10  

szt. 
800 000,00 RPO 

projekt 

grantowy 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
.1

.2
  

G
en
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o

w
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c 

p
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p
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o
b
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S
R

 

Wskaźnik produktu p I.1.2.1 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa na 

obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 

9  

szt. 
56 % 900 000,00 

7  

szt. 
100% 700 000,00 

0  

szt. 
100 % 0 

16  

szt. 
1 600 000,00 

PROW 

 

Realizacja 

LSR 
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Wskaźnik produktu p I.1.2.2 

Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

ukierunkowanych na 

innowacje 

1  

szt. 
50% 

1  

szt. 
100% 

0 

 szt. 
100 % 0 

2 

szt. 

Wskaźnik produktu p I.1.2.4 

Liczba szkoleń na rzecz 

wzrostu kompetencji 

zawodowych 

przedsiębiorców i 

pracowników 

przedsiębiorstw z obszaru 

wdrażania LSR do 2023 r. 

5 

 szt. 
100 % 

0  

szt. 
100 % 

0  

szt. 
100% 0 

5 

szt. 

Wskaźnik produktu p I.1.2.3 

Liczba operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa na 

obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 

0 

 szt. 
0 % 

0,00 

7  

szt. 
100% 

1 600 000,00 

0  

szt. 
100% 0 

7 

szt. 

1 600 000,00 
PROW 

 

Realizacja 

LSR 

 
Wskaźnik produktu p I.1.2.4 

Liczba szkoleń na rzecz 

wzrostu kompetencji 

zawodowych 

przedsiębiorców i 

pracowników 

przedsiębiorstw z obszaru 

wdrażania LSR do 2023 r. 

0 

szt. 
0% 

5 

szt. 
100 % 

0  

szt. 
100 % 0 

5 

szt. 

Razem cel szczegółowy 1  900 000,00  2 700 000,00  1 400 000,00  5 000 000,00   

Wskaźnik rezultatu w I.1.1 

 Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług 

świadczonych przez inkubator 

przedsiębiorczości do 2023 r. 

 0  

szt. 
0 % - 

0  

szt. 
0 % - 

10 

 szt. 
100% - 

10  

szt. 
- RPO 

Realizacja 

LSR 
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Wskaźnik rezultatu w I.1.2 Liczba nowych lub 

udoskonalonych produktów/usług 

wprowadzonych w przedsiębiorstwach, które 

otrzymały dotację do 2023 r. 

0  

szt. 
0 % - 

5  

szt. 
50% - 

5  

szt. 
100% - 

10  

szt. 
- RPO 

Projekty 

grantowe 

Razem cel ogólny I  900 000,00  2 700 000,00  1 400 000,00  5 000 000,00   

 

CEL 

OGÓLNY II 

Poprawa 

jakości i 

standardu 

życia 

mieszkańców 

obszaru LGD 

w oparciu o 

zasoby 

lokalne 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016 - 2023 

Program 

Pddziałanie/ 

Zakres 

programu Nazwa 

wskaźnika 
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Cel szczegółowy II.1  

Zwiększenie aktywności wśród 16 247  mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r. 

PROW/

RPO 
 

P
rz

ed
si
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Wskaźnik produktu 

 p II.1.1.1   

Liczba nowych lub 

przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej  

na obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 

25 

 szt. 
100 % 

1 800 000,00 

0  

szt. 
0 % 

0 

0  

szt. 
0 % 

0 

25 

 szt.  

1 800 000,00 PROW 
Realizacja 

LSR Wskaźnik produktu  

p II.1.1.2   

Liczba zrealizowanych 

operacji obejmujących 

wyposażenie mające na 

celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa 

lokalnego 

7  

szt.  
100 % 

0  

szt. 
0 % 

0  

szt. 
0 % 

7  

szt. 
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Wskaźnik produktu  

p II.1.2.1  

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach wiejskich na 

obszarze wdrażania LSR do 

2023 r. 

11  

szt. 
52 % 2 612 194,38 

10 

szt. 
100 % 2 612 194,38 

0  

szt. 
0 % 0 

21  

szt. 
5 224 388,76 RPO 

Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy II.1  4 412 194,38 
 

 
2 612 194,38  0,00  7 024 388,76   

Wskaźnik rezultatu w II.1.3.  

Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanych obszarów w ciągu roku 

po zakończeniu operacji 

0 os. 0% - 
547 

os. 
100 % - 0 os. 0 % - 547 os. - RPO 

Realizacja 

LSR 

Cel szczegółowy II.2  

Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8 000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
I.

2
.1

 

 D
zi

ał
an

ia
 n

a 
rz

ec
z 

ed
u

k
ac

ji
, 

ak
ty

w
iz

ac
ji

, 
 

p
ro

m
o

cj
i 

w
 o

b
sz

ar
ze

 k
u

lt
u

ry
 i

 l
o
k
al

n
eg

o
 d

zi
ed

z
ic

tw
a 

Wskaźnik produktu p II.2.1.1 

Liczba konkursów, warsztatów, 

imprez, wyjazdów studyjnych, 

stoisk zorganizowanych w celu 

pobudzenia świadomości, 

aktywności i zwiększenia 

zaangażowania mieszkańców 

obszaru LSR do 2023 r. 

7  

szt. 
33 % 345 000,00 7 szt. 67 % 345 000,00 7 szt. 100 % 345 000,00 21 szt. 1 035 000,00 

fundusz 

wiodący 

RPO 

 

Wskaźnik produktu p II.2.1.2  

Liczba podmiotów działających 

w sferze kultury, które 

otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

10  

szt. 
50% 300 000,00 

10  

szt. 
100 % 300 000,00 

0 

szt. 
100 % 0 

20  

szt. 
600 000,00 PROW 

projekty 

grantowe 
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Wskaźnik produktu p II.2.1.3 

Liczba przygotowanych i/lub 

zrealizowanych projektów 

współpracy 

0  

szt. 
0 % 0 

2  

szt. 
100% 116 000,00 

0  

szt. 
0 % 0 

2  

szt. 
116 000,00 PROW 

projekty 

współpracy 
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Wskaźnik produktu p II.2.2.1 

Liczba przedsięwzięć 

edukacyjnych mających na celu 

podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej na temat 

ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, 

wykorzystujących 

zintegrowanie co najmniej 

trzech branż działalności 

gospodarczej zrealizowanych 

do 2023 r. 

0  

sz. 
0 % 0 

6 

szt. 
100 % 200 000,00 

0 

szt. 
100 % 0 

6  

szt. 
200 000,00 PROW 

projekty 

grantowe 
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Wskaźnik produktu p II.2.3.1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru wdrażania 

LSR objętych wsparciem w 

programie do 2023 r. 

475 

os. 
100 % 

2 850 835,72 

 

0  

os. 
100 % 

0 

0  

os. 
100 % 

0 

 
475 os. 

2 850 835,72 
RPO 

 

projekty 

grantowe 

 

Wskaźnik produktu  p II.2.3.2 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z obszaru wdrażania 

LSR objętych wsparciem w 

programie realizowanym w 

sposób spójny i kompleksowy z 

zaangażowaniem trzech różnych 

sektorów/partnerów do 2023 r. 

15  

os. 
100 % 

0  

os. 
0 % 

0  

os. 
100 % 

0 

 
15 os. 

Razem cel szczegółowy II.2  3 495 835,72  961 000,00  345 000,00  4 801 835,72   

Wskaźnik rezultatu  w II.2.4  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu do 2023 r. 

35 

os. 
100 % - 

0 

os. 
100 % - 

0  

os. 
100 % - 

35  

os. 
- RPO 

projekty 

grantowe 
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Wskaźnik rezultatu w II.2.5  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) 

19 

os. 
100 %   - 

0 

os. 
100 % - 

0  

os. 
100 % - 

19  

os. 
- 

Wskaźnik rezultatu w II.2.6 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna  

256 

os. 
100 % - 

0 

os. 
100 % - 

0  

os. 
100 % - 

256  

os. 
- 

Razem cel ogólny II  7 908 030,10  3 573 194,38  345 000,00  
11 826 

224,48 
  

Razem LSR  8 808 030,10  6 273 194,38  1 745 000,00  
16 826 

224,48 
  

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 55,17% 

9) Załącznik nr 5 do LSR – Plan komunikacji, otrzymuje brzmienie: 

Termin Cel komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet 
Planowane efekty działań 

komunikacyjnych 

2016 – 2023 

1. Zbudowanie 

pozytywnego 

wizerunku LSR 

wśród mieszkańców 

obszaru oraz 

promocja funduszy 

europejskich poprzez 

informowanie ich o 

możliwościach 

dofinansowania oraz 

realizacji LSR 

Kampanie 

informacyjne  

wszyscy beneficjenci 

oraz potencjalni 

beneficjenci w tym m.in. 

przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, jst, 

oraz mieszkańcy obszaru 

w tym osoby ze 

zidentyfikowanych na 

obszarze LSR grup 

defaworyzowanych 

(mieszkańcy obszarów 

wiejskich, kobiety, osoby 

w przedziale wiekowym 

25 – 34 lata, długotrwale 

bezrobotni, osoby z 

1. artykuły w 

lokalnej prasie oraz 

na stronach 

internetowych LGD 

i członkowskich jst, 

profilu 

społecznościowym 

LGD  

 – 8 artykułów w lokalnej 

prasie; – 8 artykułów na 

stronach internetowych i 

profilu społecznościowym 

1147500,00 

liczba egzemplarzy prasy 

upowszechnionych wśród 

mieszkańców obszaru LSR do 

2023 r. – 5 000  

2. spotkania 

informacyjno –

konsultacyjne LGD 

z mieszkańcami  

8 spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych LGD z 

mieszkańcami  

liczba osób niepowtarzających 

się, uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno – 

konsultacyjnych do 2023 roku 

– 200  



23 

 

wykształceniem 

zawodowym oraz bez 

wystarczających 

kwalifikacji 

zawodowych) 

3. punkt 

informacyjno – 

konsultacyjny w 

biurze LGD  

1 punkt informacyjno – 

konsultacyjny 

liczba osób, które uzyskały 

informacje dotyczące 

możliwości dofinansowania 

oraz realizacji LSR do 2023 

roku – 100 

4. warsztaty, 

imprezy, wyjazdy 

studyjne, stoiska 

21 wydarzeń o 

charakterze promocyjno - 

informacyjnym 

Liczba osób z grup 

defaworyzowanych obszaru 

LSR, uczestniczących w 

wydarzeniach do 2023 r. –  

8 000 

2016 – 2023 

2. 

Rozpowszechnianie 

informacji o zasadach 

i kryteriach 

przyznania wsparcia 

z budżetu LSR wśród 

beneficjentów oraz 

potencjalnych 

beneficjentów 

Szkolenia i 

konsultacje 

wszyscy beneficjenci 

oraz potencjalni 

beneficjenci w tym m.in. 

przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, 

instytucje kultury, jst oraz 

mieszkańcy obszaru w 

tym osoby ze 

zidentyfikowanych na 

obszarze LSR grup 

defaworyzowanych 

bezpośrednie 

grupowe spotkania 

eksperta z 

potencjalnymi 

wnioskodawcami 

(szkolenia/ 

warsztaty) oraz 

punkt informacyjno 

– konsultacyjny w 

biurze LGD 

liczba podmiotów, które 

skorzystały ze szkoleń lub  

indywidualnego 

doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR - 60 

Liczba osób/podmiotów, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim skorzystaniu ze 

szkoleń lub udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w 

zakresie ubiegania się o 

wsparcie na realizację LSR do 

2023 roku – 54 

pracownicy LGD szkolenia 

Liczba osobodni szkoleń 

dla pracowników LGD – 

57 

członkowie organów 

LGD  
szkolenia 

Liczba osobodni szkoleń 

dla organów LGD – 165 

 Liczba członków organów 

LGD, którzy uzyskali/podnieśli 

kompetencje w ramach pracy 

organów LGD – 15 os. 

2016 – 2023 

3. Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy świadczonej 

przez LGD oraz 

wdrażania LSR 

Badania satysfakcji  

potencjalni 

wnioskodawcy/wnioskod

awcy w poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

ankieta, wywiady 

pogłębione 

liczba osób, które wzięły 

udział w badaniu - 60 

procent osób zadowolonych z 

jakości pomocy świadczonej 

przez LGD – 80% 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

§ 3 

Ustala się tekst jednolity do Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla 

obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2023 stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

 

Przewodniczący Zebrania 

 

 


