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WSTĘP 
 

Lokalna Grupa Działania w celu prawidłowej realizacji LSR opracowała zasady 

dokonywania monitoringu i ewaluacji wdrażania strategii rozwoju lokalnego i operacji 

będących przedmiotem wsparcia. Badanie i analizowanie podejmowanych działań jest 

niezbędne do określenia czy LSR jest wdrażana prawidłowo, a jej realizacja przebiega zgodnie  

z założeniami i czy sposób funkcjonowania Stowarzyszenia przebiega w sposób gwarantujący 

wypełnienie wszystkich nałożonych na nie zadań. 

LGD opracowała Procedurę dokonywania ewaluacji i monitoringu, stanowiącą 

załącznik nr 2 do LSR. Celem procedury jest określenie zasad dokonywania monitoringu, oraz 

ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przebieg procedury monitoringu:  
 

1. Zarząd LGD powołuje Zespół ds. Monitoringu, który jest złożony z pracowników biura LGD. 

2. Zespół spotyka się co najmniej raz w roku i dokonuje ilościowej oceny stanu wdrażania 

LSR, w tym szczególnie: wskaźniki realizacji LSR, harmonogram ogłaszania konkursów, 

budżet LGD, zainteresowanie stroną internetową LGD, Plan komunikacji. 

3. Zespół do swojej pracy wykorzystuje takie źródła informacji jak: rejestry danych LGD, 

Samorządu Województwa oraz dane od beneficjentów uzyskane na podstawie 

wypełnionych po zrealizowaniu operacji ankiet.   

4. Wyniki przeprowadzonego procesu monitoringu zostaną opisane w raporcie, który 

będzie obejmował procedurę przeprowadzenia badania, wyniki badania oraz wnioski 

i rekomendacje.  

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

sposobu oraz terminu wdrożenia ewentualnych rekomendacji. 

6. Wyniki badania monitoringu będą upublicznione na stronie internetowej Lokalnej Grupy 

Działania. 

Zgodnie z procedurą dokonywania monitoringu LSR na lata 2016-2023 raport sporzą-

dzany będzie w roku następnym po roku objętym badaniem. W przypadku niniejszego spra-

wozdania okres ten przypada od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 
 
 



Zakres badania i metodologia 
 
Niniejszy raport ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest okresowa ocena wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” założonych do wykonania w 2017 r. W raporcie ujęto również 

rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania 

LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach. Raport został sporządzony 

przez powołany przez Zarząd Zespół ds. monitoringu, w składzie Agnieszka Zawidzka –

Kierownik biura - Przewodnicząca Zespołu, Ewelina Patyk – Specjalista  ds. administracyjno-

biurowych, na podstawie prowadzonych przez Biuro LGD ewidencji.  

 

Elementy poddane monitoringowi 
 

Wskaźniki realizacji LSR 
 

Lokalna Strategia Rozwoju określa wskaźniki oddziaływania, rezultatu oraz produktu. 

Zgodnie z zawartą pomiędzy LGD i Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność z dnia 19 maja 2016 r. Samorząd Województwa będzie rozliczał realizację 

wskaźników oraz wykorzystanie środków finansowych za okresy 2016 – 2018, 2019 – 2021, 

2022 – 2023. Realizacja wskaźników przez LGD jest możliwa po ogłoszeniu naborów wniosków 

o udzielenie wsparcia. Wskaźnik w okresie 2016-2018 uważa się za osiągnięty pod warunkiem 

zawarcia umów pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa.  

W badanym okresie LGD prowadziła dwa nabory wniosków.  

• Nabór nr 1/2017 dotyczył zakresu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Limit 

dostępnych środków w naborze wynosił 1 549 857,00 zł.  

Wskaźnik 

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR 
Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników  
z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 
osiągnięcia w 

związku z realizacją 
operacji 

Wartość wskaźnika z 
LSR pozostająca do 

realizacji 

Wskaźnik produktu: 
Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej  na 
obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 19 0 15 4 

 



W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków, do biura LGD wpłynęło 8 wniosków  

o przyznanie pomocy. Rada LGD podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia na wszystkie złożone 

projekty. Kwota środków pomniejszająca budżet LSR wyniosła 1 290 119,97 zł. 

Zestawienie planowanych do osiągnięcia wskaźników (na podstawie wniosków  

o przyznanie pomocy): 

Nazwa  
Beneficjenta 

Tytuł operacji 

Liczba nowych lub 
przebudowa-

nych/zmodernizowan
ych  obiektów infra-
struktury turystycz-
nej, rekreacyjnej i 

kulturalne 

Liczba zrealizowanych 
operacji obejmujących 
wyposażenie mające 

na celu szerzenie 
lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego 

Gmina Radziejów 

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  
infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w postaci 
placów zabaw w Czołowie i Czołówku oraz boiska 

rekreacyjnego w Opatowicach 

3  

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

Siłownie Zewnętrzne na terenie Miasta I Gminy 
Piotrków Kujawski 

3  

Gmina Bytoń 
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego  

i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem  
Głuszyńskim 

1  

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wito-

wie 

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej   
w miejscowości Witowo poprzez zmianę  

konstrukcji dachu oraz dobudowę kotłowni 
1 1 

Gmina Dobre Budowa boiska rekreacyjnego w Byczynie 1  

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 

Budowa placów zabaw na terenie  
Gminy Piotrków Kujawski 

3  

Radziejowski Dom 
Kultury 

Przebudowa sceny oraz modernizacja Sali 
 w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu jako 

Sali widowiskowo-konferencyjnej  
na obszarze LSR 

1  

Gmina Osięciny 
Budowa skateparku przy  

Szkole Podstawowej w Osięcinach 
1  

 14 1 

 

Na poziomie wyboru operacji przez Radę LGD, wybrane do realizacji projekty zakładają 

zrealizowanie 93,33% zaplanowanych w naborze wskaźników produktu. Jednocześnie należy 

podkreślić, że wnioski nie wykorzystują całego zaplanowanego limitu środków. W ramach 

naboru nr 1/2017 powstała oszczędność w wys. 259 737,03 zł, która przesunięta na kolejny 

nabór w ramach omawianego zakresu tematycznego pozwoli na zrealizowanie wskaźnika.  

W analizowanym okresie, dwóch spośród ośmiu wnioskodawców zawarło umowę na 

realizację projektu z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  



Nazwa  
Beneficjenta 

Tytuł operacji 
 Data zawarcia 

umowy  

Liczba nowych lub  
Przebudowanych / zmo-

dernizowanych  obiektów  
 infrastruktury   
turystycznej,  
rekreacyjnej 
 i kulturalnej 

Gmina  
Radziejów 

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury rekreacyjnej i kulturalnej w postaci placów 
zabaw w Czołowie i Czołówku oraz boiska rekreacyj-
nego w Opatowicach 

12.12.2017 3 

Radziejowski 
Dom Kultury 

Przebudowa sceny oraz modernizacja Sali w celu 
zwiększenia funkcjonalności obiektu jako Sali wido-
wiskowo -konferencyjnej na obszarze LSR 

14.12.2017 1 

 4 

 

Zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność „przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania 

środków finansowych (…) pod uwagę brane będą operacje na które do 31 grudnia 2018 r. 

zostało udzielone wsparcie”. W badanym okresie LGD zrealizowała 21% docelowego poziomu 

wskaźnika produktu „Liczba nowych lub przebudowanych/zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” tj. 4 z 19 szt. zaplanowanych w LSR. 

Należy się spodziewać, że Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do realizacji  

w ramach LSR podpiszą umowy na ich realizację w 2018 roku.  

• Nabór nr 2/2017 dotyczył zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 

strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie 

działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje  

w tym zakresie. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 900 000,00 zł.  

Wskaźnik 

Nazwa wskaźnika ujętego w 
LSR 

Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 

Wartość 
zrealizowanych 
wskaźników z 

LSR 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia w 

związku z 
realizacją operacji 

Wartość 
wskaźnika z LSR 
pozostająca do 

realizacji 

Główny wskaźnik produktu: 
Liczba operacji polegających 

na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 13 0 9 4 

 



W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków, do biura LGD wpłynęło 17 wniosków  

o przyznanie pomocy. 9 wniosków znalazło się w limicie środków. Na poziomie wyboru 

operacji przez Radę LGD, wnioski te w 100 % zrealizowały zaplanowany do osiągnięcia  

w ramach naboru poziom wskaźnika produktu.  

W analizowanym okresie jeden wnioskodawca zawarł umowę o przyznaniu pomocy: 

Nazwa  
Beneficjenta 

Tytuł operacji 
 Data zawarcia 

umowy  

Liczba  
zrealizowanych 

operacji  
polegających na 

utworzeniu  
nowego  

przedsiębiorstwa 

Liczba  
zrealizowanych  

operacji polegających 
na utworzeniu 

 nowego  
przedsiębiorstwa 

ukierunkowanych na 
innowacje 

Sławomir  
Błażej Gapski 

Zakup wyposażenia warsztatu me-
chanicznego w celu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 

18.12.2017 1 1 

 1 1 

 

Zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność „przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania 

środków finansowych (…) pod uwagę brane będą operacje na które do 31 grudnia 2018 r. 

zostało udzielone wsparcie”. W badanym okresie LGD zrealizowała 7,7% docelowego poziomu 

wskaźnika produktu „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa” tj. 1 z 13 szt. zaplanowanych w LSR oraz 50% wskaźnika „Liczba operacji 

polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

ukierunkowanych na innowacje” tj. 1 z 2 szt. Należy się spodziewać, że Wnioskodawcy, 

których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach LSR podpiszą umowy na ich realizację 

w 2018 roku. Jednocześnie zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków  

o udzielenie wsparcia (przyjęty przez Zarząd LGD w dniu 7 grudnia 2017 r.), Lokalna Grupa 

Działania zaplanowała ogłoszenie drugiego naboru w powyższym zakresie w I półroczu 2018 

roku, na kwotę 700 000,00 zł.  Ogłoszenie naboru oraz wybór operacji wyczerpałby limit 

dostępnych w ramach LSR środków w ramach podejmowania działalności gospodarczej na 

obszarze powiatu radziejowskiego.  



Podsumowanie realizacji wskaźników produktu w 2017 roku:  

Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 
Stan docelowy 

Realizacja (%) 

U P 

Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości na 
obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

szt. 1 0 0 
    

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały dotację wspierającą 
unowocześnienie sposobu działania lub oferty na obszarze 

wdrażania LSR do 2023 r. 
szt. 10 0 0  

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
 przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR  

do 2023 r. 
szt. 13 

7,70% 
(1 z 13) 

0  

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przed-
siębiorstwa na obszarze wdrażania LSR  

do 2023 r. ukierunkowanych na innowacje 
szt. 2 

50% 
(1 z 2) 

0  

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego  
przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR 

 do 2023 r. 
szt. 5 0 0  

Liczba szkoleń na rzecz wzrostu kompetencji zawodowych 
przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z obszaru 

wdrażania LSR do 2023 r. 
szt. 10 0% 0  

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  na 

obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 
sz. 19 

21,10% 
(14 z 19) 

0  

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury 

szt. 7 0 0  

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitali-
zowanych obszarach wiejskich na obszarze wdrażania LSR 

do 2023 r. 
szt. 21 0 0  

Liczba konkursów, warsztatów, imprez, wyjazdów studyj-
nych, stoisk zorganizowanych w celu pobudzenia świado-
mości, aktywności i zwiększenia zaangażowania mieszkań-

ców obszaru LSR do 2023 r. 

szt. 21 104,80% 38,10%  

Wskaźnik realizowany w ramach kosztów  
bieżących i animacji – nie jest brany pod uwagę przy ocenie realiza-

cji „kamienia milowego” 2016-2018 
 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

szt. 20 0 0  

Liczba przygotowanych 
 projektów współpracy 

szt. 2 0 0 

 

 
 

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu pod-
noszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, wykorzystujących zinte-
growanie co najmniej trzech branż działalności gospodar-

czej zrealizowanych do 2023 r. 

szt. 6 0 0  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z obszaru wdrażania LSR objętych wsparciem 

do 2023 r. 
osoby 737 

64,50% 
(475 z 737) 

0  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z obszaru wdrażania LSR objętych wsparciem 

realizowanym w sposób spójny i kompleksowy z zaangażo-
waniem trzech różnych sektorów/partnerów do 2023 r. 

osoby 15 100% 0  



 

Harmonogram ogłaszania konkursów 

 

  Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zarząd LGD trzykrotnie w 2017 roku podejmował uchwały 

aktualizujące powyższy załącznik. Obowiązujący od dnia 27 grudnia 2017 roku dokument 

zakładał przeprowadzenie dwóch  naborów wniosków. Nabory te zostały przeprowadzone 

zgodnie z harmonogramem (nabór 1/2017 oraz 2/2017). Aktualizowanie Harmonogramu 

planowanych naborów wniosków stanowiło reakcję Zarządu LGD na opóźnienia  

w zatwierdzaniu procedur oraz kryteriów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

procesu ogłoszenia naboru a następnie oceny i wyboru projektów. Konkursy ogłoszone  

w 2017 roku były zgodne z obowiązującymi harmonogramami zarówno pod względem kwoty 

jaki i zakresu tematycznego.  

 

Budżet LGD 
 

Zakres wsparcia  

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 

RPO 
Fundusz 
wiodący 

Razem EFSI 
EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

5 800 000,00    2 850 835,72    7 024 388,76    _______  15 675 224,48    

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

116 000,00    _______  _______  _______  116 000,00    

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

 _______ _______ _______  1 102 500,00  1 102 500,00  

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e 
rozporządzenia nr 1303/2013) 

 _______ _______  _______ 1 147 500,00  1 147 500,00  

Razem 5 916 000,00    2 850 835,72    7 024 388,76    2 250 000,00  18 041 224,48    

 



Cele ogólne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 

Nazwa 
Budżet w LSR 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 
Nazwa 

Budżet w 
LSR [PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 
Nazwa 

Program / 
fundusz 

Budżet w 
LSR [PLN] 

Pomoc przyznana 
Pomoc 

wypłacona 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Wzrost konkuren-
cyjności gospo-
darczej obszaru 

LGD 

5000000,00 0 0 

Spadek poziomu 
bezrobocia na ob-
szarze wdrażania 
LSR w grupie 20 

osób do 2023 roku 

5000000,00 0 0 

Rozwój  
przedsiębiorczości 

na obszarze LSR 
RPO 1800000,00 0 0 0 

Generowanie 
miejsc pracy w 

sektorze  
przedsiębiorstw na 

obszarze LSR 

PROW 3200000,00 100000,00 3,13% 0 

Poprawa jakości i 
standardu życia 

mieszkańców 
obszaru LGD w 

oparciu o zasoby 
lokalne 

13041224,48 40072,11 0,31% 

Zwiększenie aktyw-
ności wśród 16 247  
mieszkańców obję-
tych LSR w zakresie 
korzystania z rozwi-

niętej sieci infra-
struktury do 2023 

roku 

7024388,76 0 0 

Rozwój nowocze-
snej infrastruktury 
na obszarze LGD 

PROW 1800000,00 335564,99 18,64% 0 

Rewitalizacja obsza-
rów wiejskich 

RPO 5224388,76 0 0 0 

Zwiększenie świa-
domości i aktywno-

ści społeczno – 
zawodowej 8 000 

mieszkańców obsza-
ru LSR w zakresie 
ochrony środowi-
ska, dziedzictwa 

kulturowego, prze-
ciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu 
i ubóstwu do 2023 

roku. 

6016835,72 40072,11 0,67% 

Działania na rzecz 
edukacji, aktywiza-

cji, promocji w 
obszarze kultury i 

lokalnego dziedzic-
twa 

PROW / 
EFS  

2966000,00 164158,13 5,53% 40072,11 

Podniesienie wie-
dzy w zakresie 

ochrony środowiska 
PROW 200000,00 0 0 0 

Działania na rzecz 
walki z wyklucze-

niem społecznym i 
ubóstwem 

RPO 2850835,72 2850835,72 100% 0 

RAZEM 3450558,84 
X 

40072,11 

w tym PROW 2014 - 2020 435564,99 0 



Poziom realizacji budżetu był monitorowany dwutorowo, tj. na etapie zawarcia umowy 

przez beneficjentów oraz po wypłacie beneficjentom płatności ostatecznej. W 2017 roku 

zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków. Czas niezbędny na weryfikację projektów 

wybranych przez Radę LGD oraz późniejsze zawarcie umowy pomiędzy Zarządem 

Województwa a Beneficjentem powoduje, że LGD poza środkami na aktywizację  

i funkcjonowanie biura nie może wykazać realizacji budżetu pod względem pomocy 

wypłaconej.  

 

Zainteresowanie stroną internetową LGD 
 

Lokalna Grupa Działania zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy zobowiązała się do 

stworzenia i utrzymania strony internetowej i systematycznej aktualizacji umieszczonych na 

niej informacji dotyczących LGD, LSR, naborów wniosków o przyznanie pomocy 

przyczyniających się do realizacji LSR oraz wyników tych naborów. Strona internetowa 

Lokalnej Grupy Działania działa pod adresem: www.lgd.com.pl. LGD posiada i na bieżąco 

aktualizuje swój profil społecznościowy (fb). 

Wyciąg danych zawierający liczbę osób odwiedzających stronę internetową w okresie 

sprawozdawczym stanowi załącznik do niniejszego raportu. Z zestawienia wynika, że Lokalna 

Grupa Działania w okresie sprawozdawczym zamieściła na swojej stronie łącznie 78 informacji. 

Dotyczyły one prowadzonych działań animacyjnych, naborów oraz zadań związanych  

z kosztami bieżącymi. Najwięcej odsłon (powyżej 1 tysiąca) miały informacje dotyczące 

naborów wniosków oraz działań animacyjnych.  

 

http://www.lgd.com.pl/


Plan komunikacji 
 

 Plan komunikacji stanowi załącznik nr 5 do LSR. Został on stworzony, aby 

komunikacja na linii LGD – społeczeństwo oraz społeczeństwo – LGD przebiegała sprawnie  

i efektywnie. Ocenie podlega stopień realizacji planu komunikacji. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 27 

Umowy, LGD jest zobowiązane do składania ZW harmonogramu realizacji planu komunikacji 

w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na rok następny a w przypadku 

pierwszego roku realizacji LSR – w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia Umowy. 

Złożenie dokumentu nastąpiło we wskazanym w umowie terminie. Jego założenia 

przedstawia poniższa tabela: 

Zakładane wskaźniki 
Realizacja  

w 2017 roku 

Planowane efekty 
działań 

komunikacyjnych 

 
Realizacja  

w 2016 roku 

 – 1 artykuł promujący 
fundusze europejskie, 

informujący o 
możliwościach 

dofinansowania w 2017 r. 
 

1  
(100 %) 

 

1000 egzemplarzy 
prasy 

upowszechnionych 
wśród mieszkańców 

obszaru LSR  

 
1 000 egzemplarzy 

(100%) 

1 spotkanie informacyjno 
– konsultacyjne z 

mieszkańcami obszaru 
LGD w 2017 r. 

1  
(100%) 

Miejsce spotkania: Radziejów 
Data spotkania:  

28 grudnia 2017 r. 

50 uczestników 
spotkania  

50 osób 
(100%) 

 
W spotkaniu brało 
udział również 4 

pracowników biura 
LGD 

1 punkt informacyjno – 
konsultacyjny w 2017 r. 

1 
(100 %) 

W badanym okresie biuro LGD 
było otwarte od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-

15.30. Pracownicy, w tym 
czasie udzielali mieszkańcom 

obszaru LSR informacji 
dotyczących możliwości 

dofinansowania oraz realizacji 
LSR 

25 osób/podmiotów, 
które uzyskały 

informacje dotyczące 
możliwości 

dofinansowania oraz 
realizacji LSR 

32 osoby 
(128 %) 

Potwierdzone 
podpisami na listach 

udzielonego 
doradztwa i informacji 

11 wydarzeń o 
charakterze promocyjno – 
informacyjnym w 2017 r. 

10 
(91%) 

W analizowanym okresie 
zaplanowano udział LGD w 8 
wydarzeniach promujących 
obszar LSR, warsztaty oraz 
dwie wizyty studyjne. Ze 

względów organizacyjnych 

Liczba osób z grup 
defaworyzowanych 

obszaru LSR, 
uczestniczących w 

wydarzeniach w 2017 
r. –   1 000 

6 000 osób 
(600%) 

Imprezy, w których 
uczestniczyła LGD 

cieszyły się ogromny 
zainteresowaniem 

lokalnej społeczności 
(potwierdzenie - 



możliwe było 
przeprowadzenie jednej 

wizyty, druga została 
przełożona na kolejny rok. 

dokumentacja 
zdjęciowa). Udział w 
warsztatach został 
potwierdzony na 
listach obecności. 

60 osób/podmiotów, 
które skorzystały ze 

szkoleń lub 
indywidualnego 

doradztwa w zakresie 
ubiegania się o wsparcie 
ze środków LSR w latach 

2016-2023 

31 osób 
(52%) 

Osoby, które skorzystały z 
indywidualnego doradztwa w 

biurze LGD w związku z 
naborami 1/2017 oraz 2/2017 

26 osób/podmiotów, 
które uzyskały 
wsparcie po 
uprzednim 

skorzystaniu ze 
szkoleń lub 

indywidualnego 
doradztwa w zakresie 

ubiegania się o 
wsparcie ze środków 

LSR 

 
17 osób/podmiotów 

(65 %) 
Osoby/podmioty, 
których projekty 

zostały wybrane do 
finansowania w 

ramach LSR i znalazły 
się w limicie środków 
dostępnych w ramach 
naborów wniosków. 

57 osobodni szkoleń dla 
pracowników LGD  

w latach 2016-2023 

3 osobodni szkoleń 
 (szkolenie dla pracowników 

biura odbyło się 29.12.2017 r.) 

3 pracowników, 
którzy podnieśli 
kompetencje w 

wyniku odbytych 
szkoleń 

3 osoby  
(100%) 

liczba osób, które wzięły 
udział w badaniu – 60 
 w latach 2016-2023 

31 osób 
(52%) 

Osoby, które skorzystały z 
indywidualnego doradztwa w 

biurze LGD w związku z 
naborami 1/2017 oraz 2/2017 
wypełniły ankiety oceniające 

pracę biura LGD. 

procent osób 
zadowolonych z 
jakości pomocy 

świadczonej przez 
LGD – 80% 

100 % osób 
wyrażających 

zadowolenie z jakości 
pomocy świadczonej 

przez LGD 

 

Pracownicy Biura LGD 

W badanym okresie w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

były zatrudnione 4 osoby. Oceny pracy pracowników biura LGD, w tym intensywności 

przeprowadzonego doradztwa dokonał Zarząd LGD. Podstawą oceny był rejestr porad lub 

konsultacji udzielonych w biurze LGD, liczba zorganizowanych i przeprowadzonych działań 

animacyjnych. W analizowanym okresie pracownicy biura udzielali doradztwa 

wnioskodawcom i pracowali z wnioskodawcami nad projektami o dofinansowanie 

projektów. Udzielano również ogólnych informacji o zasadach udzielania wsparcia, 

możliwości dofinansowania, zarówno bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie  

jak i w punkcie informacyjno – konsultacyjnym tworzonym przy okazji działań animacyjnych. 

Biuro LGD w 2016 roku zorganizowało dwa szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. 

Szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie działań w zakresie budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 



oraz podejmowania działalności gospodarczej. W szkoleniach tych wcięły udział osoby, które 

następnie już w 2017 roku konsultowały projekty w biurze LGD. Część osób, które wzięły 

udział w szkoleniach (2016) oraz doradztwie (2017) złożyły wnioski o dofinansowanie.  

W ocenie pracy pracowników biura wzięto również pod uwagę opinie osób, które wypełniły 

ankietę dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy. Uzyskano 31 ankiet od osób, które 

skorzystały z doradztwa pracowników biura. 100% osób wypełniających ankiety oceniło 

jakość, przydatność, jasność przekazywanych w biurze informacji wysoko/bardzo wysoko.   

LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w 2017 roku wzięła udział w 8 wydarzeniach 

promujących, integrujących lokalną społeczność. Podczas wydarzeń pracownicy biura 

udzielali informacji mieszkańcom obszaru LSR w utworzonym punkcie informacyjno – 

konsultacyjnym. Mieszkańcy obszaru LSR mogli zdobyć informacje o działaniach LGD podczas 

takich wydarzeń jak: Festyn na powitanie lata w dębiankach 01/07/2017, Piknik na powitanie 

wakacji w Dobrem 09/07/2017, Letnie warsztaty aktywnego wypoczynku w Morzycach 

23/07/2017, XXIII Dni Piotrkowa Kujawskiego 30/07/2017, Jarmark Królewski w Radziejowie 

19/08/2017, XVI Inscenizacja Bitwy pod Płowcami 20/08/2017, Dożynki Gminno-parafialne w 

Osięcinach 03/09/2017, Dożynki Gminno- Parafialne w Płowcach 10/09/2017,  

Zarząd LGD wystawił pozytywną ocenę dla wszystkich zatrudnionych w biurze LGD 

pracowników. Z analizy danych wynika, że prawnicy w sposób skuteczny i efektywny 

wykonują swoje zadania. Często również angażują swój wolny czas (punkt informacyjno – 

konsultacyjny funkcjonuje najczęściej w dni wolne od pracy) na prowadzenie działań 

animacyjnych, aktywizujących lokalną społeczność.  

 

Wnioski i rekomendacje 
 

Analiza niniejszego raportu nasuwa wnioski, że LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

efektywnie wydatkuje środki pieniężne. Zaplanowane działania realizowane były zgodnie  

z harmonogramem. Dodatkowo można stwierdzić, że działania prowadzone przez LGD  

w zakresie realizacji LSR okazały się wartościowe i angażujące dla odbiorców wsparcia 

(mieszkańców terenu LSR). Realizacja wskaźników zaprojektowanych dla działania 19. 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER przebiega zgodnie z „Planem 

działania” (załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju), Planem Komunikacji (zał. nr 5) oraz 

Planem Szkoleń i nie budzi zastrzeżeń w ich dalszej realizacji. Wszelkie procedury 

wewnętrzne LGD zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów PROW 2014-



2020, które razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system 

wdrażania LSR. Budżet przeznaczony na realizację działań w 2017 roku został wydatkowany 

na wysokim poziomie. Aktywność LGD w realizacji działań wspierających realizację LSR była 

wysoka –koncentrowała się zwłaszcza w obszarze działań informacyjno-promocyjnych jak 

również aktywizacji mieszkańców LSR. Pozytywną rolę w motywowaniu lokalnych 

podmiotów do korzystania ze środków przeznaczonych na realizację LSR odegrała działalność 

doradcza i informacyjno-promocyjna, jaką LGD prowadziło wśród lokalnych mieszkańców, 

instytucji i organizacji. Tego rodzaju działania stanowią dobrą praktykę, wartą 

kontynuowania. Ankietowani bardzo wysoko ocenili wiedzę i kompetencje pracowników LGD 

oraz prowadzone działania promocyjno - aktywizujące, co stwarza realną szansę na pełną 

realizację LSR. Biuro LGD funkcjonuje prawidłowo, terminowo realizuje wszelkie 

zobowiązania. Rekomenduje się, aby w 2018 roku biuro LGD dążyło do ogłoszenia naborów 

w ramach działań rewitalizacyjnych, które są istotne również z powodu ich powiazania  

z projektami skierowanymi do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i ubóstwem. Ze względu na długi czas merytorycznej oceny projektów i oczekiwania na 

zawarcie umowy, mając na uwadze „kamień milowy 2016-2018” oraz kolejne, rekomenduje 

się również ogłoszenie kolejnych naborów w ramach rozwoju przedsiębiorczości oraz 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. 


