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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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 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 ogłosiła 5 naborów wniosków o dofinansowanie.  

• Nabór nr 1/2019 dotyczył zakresu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich” (17/10/2019 r. – 

15/11/2019 r.). Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 680 550,00 zł.  

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków, do biura LGD wpłynęły 3 wnioski  

o przyznanie pomocy.  

• Nabór nr 2/2019 dotyczył zakresu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich” (28/01/2020 r. – 

28/02/2020 r.). Limit dostępnych środków w naborze wynosił 2 664 002,69 zł.  



• Nabór nr 3/2019 dotyczył zakresu: „wspieranie tworzenia i rozwoju małych 

inkubatorów przedsiębiorczości” (28/01/2020 r. – 28/02/2020 r.). Limit dostępnych 

środków w naborze wynosił 1 000 000,00 zł. 

• Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr II / RPO / EFS / 2019 

(29/01/2020 - 24/02/2020). Działania wspierające rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

–        usług wzajemnościowych, samopomocowych; 

–        lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; 

–        inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 750 000,00 zł. 

•  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr III / RPO / EFS / 2019 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym takich jak: 

–           kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. 

rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); 

–           świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, 

programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje 

liderowanie, coaching rówieśniczy). Limit dostępnych środków w naborze wynosił 

200 000,00 zł. 

 

Rada LGD w analizowanym okresie nie podjęła decyzji o udzieleniu wsparcia w żadnym  

z powyższych, ogłoszonych w 2019 roku naborów.  

W analizowanym okresie kolejni wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do 

dofinansowania w poprzednich latach zawarli umowy z Zarządem Województwa, co wpłynęło 

na realizację wskaźników LSR. 



Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane przez Radę LGD w ramach zakresu 

tematycznego 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 (dane sumaryczne 

od początku realizacji LSR):  

Nazwa  
Beneficjenta 

 Data  
zawarcia 
umowy  

Liczba zrealizo-
wanych operacji 
polegających na 

utworzeniu 
nowego przed-

siębiorstwa 

Liczba szkoleń 
na rzecz wzrostu 

kompetencji 
zawodowych 

przedsiębiorców 
i pracowników 

przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowa-
nych operacji 

polegających na 
utworzeniu nowe-

go przedsiębior-
stwa ukierunko-

wanych na  
innowacje 

Liczba 
 utworzonych 
miejsc pracy 

Data płatności 
ostatecznej 

Sławomir  
Błażej Gapski 

18.12.2017 1 1 1 1 18.01.2019 

2017 1 1 1 1  

Jarosław Krzysztof Uciński 22.01.2018 1 1 1 1 3.08.2018 

Rafał Gralak 22.03.2018 1 1 0 1 24.10.2018 

Aleksandra Mariola  
Kalocińska-Szumska 

14.02.2018 1 1 1 2 29.10.2018 

Aleksandra Ratajczyk 15.03.2018 1 1 0 2 13.11.2018 

Łukasz Kiciński 19.03.2018 1 1 1 1 28.12.2018 

Żaneta Wiśniewska-Rosół 08.03.2018 1 1 1 2 08.05.2019 

Urszula Beata Liedkiewicz 22.03.2018 1 1 1 1 27.05.2019 

Adam Mańkowski 02.02.2018 1 1 1 2 26.08.2019 

2018 8 8 6 12  

SUMA 2017+2018 9 9 7 13  

Paweł Studziński 08.04.2019 1 1 1 2 - 

Marcin Patryk Pieściński 25.04.2019 1 1 1 2 30.12.2019 

Mateusz Ćwikliński 20.05.2019 1 1 1 1 - 

Arkadiusz Racinowski 28.05.2019 1 1 1 2 - 

Karol Ernest Patyk 29.05.2019 1 1 1 1 - 

Izabela Lewandowska-
Paliwoda 

17.06.2019 1 1 1 2 - 

Anna Adamska 22.07.2019 1 1 1 1 - 

2019 7 7 7 11  

SUMA 2017+2018+2019 
16 U 
10 P 

16 U 
10 P 

14 U 
8 P 

24 U 
15 P 

- 



Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane przez Radę LGD w ramach zakresu 

tematycznego Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (dane sumaryczne od 

początku realizacji LSR):  

Nazwa  
Beneficjenta 

 Data  
zawarcia 
umowy  

Liczba zreali-
zowanych 

operacji pole-
gających na 

rozwoju  
przedsiębior-

stwa 
 

Liczba zrealizo-
wanych operacji 
polegających na 
rozwoju przed-

siębiorstwa 
ukierunkowa-

nych na  
innowacje 

 

Liczba szkoleń na 
rzecz wzrostu kom-

petencji  
zawodowych  

przedsiębiorców i 
pracowników  

przedsiębiorstw 
innowacje 

Liczba 
 utworzonych 
miejsc pracy 

Data płatności 
ostatecznej 

Bartłomiej Tomyślak  
prowadzący działalność  

gospodarczą pn. Moto-Sad  
Bartłomiej Tomyślak 

28.05.2019 1 1 1 2 - 

Michał Jędrzejewski  
prowadzący działalność 
 gospodarczą pn. Michał 

 Jędrzejewski - P.H. Cosmetic 

9.07.2019 1 1 1 2 - 

Marek Wojciech Granczewski 
prowadzący działalność  

gospodarczą pn. Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe "PRA-
SMET" Marek Granczewski 

15.07.2019 1 1 1 2 - 

Mariusz Witczak prowadzący 
działalność gospodarczą pn. 
Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no-Handlowo-Usługowe „MA-
RIA-SZEK” Witczak Ma-riusz 

30.07.2019 1 1 1 2 - 

HENKOR J.M. Kordylak Spółka 
Jawna 

13.11.2019 1 1 1 2 - 

SUMA  
5 U 
0 P 

5 U 
0 P 

5 U 
0 P 

10 U 
0 P 

- 

   



Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane przez Radę LGD w ramach zakresu 

tematycznego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej (dane sumaryczne od początku realizacji LSR):  

Tytuł projektu 
 Data  

zawarcia 
umowy  

Liczba nowych 
lub przebudo-

wa-
nych/zmoderniz
owanych  obiek-
tów infrastruk-
tury turystycz-

nej, rekreacyjnej 
i kulturalne  

Liczba zrealizowa-
nych operacji 
obejmujących 
wyposażenie 

mające na celu 
szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzic-

twa lokalnego  

Wzrost liczby osób 
korzystających z 

obiektów infrastruk-
tury turystycznej,  
rekreacyjnej na 

obszarze LSR w ciągu 
roku po zakończeniu 

operacji 

Data płatności 
ostatecznej 

Budowa placów zabaw na terenie 
Gminy Piotrków Kujawski 

1.03.2018 3 0 761 02.10.2018 

Siłownie Zewnętrzne na terenie Mia-
sta I Gminy Piotrków Kujawski 

12.01.2018 3 0 4450 24.10.2018 

Budowa boiska rekreacyjnego w By-
czynie 

1.03.2018 1 0 715 21.12.2018 

Budowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury rekreacyjnej i 

kulturalnej w postaci placów zabaw w 
Czołowie i Czołówku oraz boiska re-

kreacyjnego w Opatowicach 

12.12.2017 3 0 450 28.12.2018 

Budowa pomostu rekreacyjno-
wędkarskiego i zagospodarowanie 

plaży nad Jeziorem Głuszyńskim 
1.03.2018 1 0 1200 08.02.2019 

Budowa Skateparku przy Szkole Pod-
stawowej w Osięcinach 

4.01.2018 1 0 7952 26.02.2019 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury rekreacyjnej i 

kulturalnej w postaci budowy siłowni 
zewnętrznych w Bieganowie, Bronie-
wie, Czołowie, Płowcach II, Broniew-

ku, Skibinie, Szostce 

27.03.2019 7 0 2 071 P 31.10.2019 

Przebudowa sceny oraz modernizacja 
Sali w celu zwiększenia funkcjonalno-

ści obiektu jako Sali widowiskowo-
konferencyjnej na obszarze LSR 

14.12.2017 1 0 1500 
Wnioskodawca 

rozwiązał  
umowę 

Rozbudowa budynku świetlicy wiej-
skiej  w miejscowości Witowo poprzez 
zmianę konstrukcji dachu oraz dobu-

dowę kotłowni 

14.08.2018 1 1 300 - 

Utworzenie plaży publicznej nad Je-
ziorem Głuszyńskim wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą 
18.03.2019 1 0 - - 

Zagospodarowanie centrum wsi w 
miejscowości Lubsin 

12.03.2019 2 0 - - 

SUMA  
23 U 
19 P 

1 U 
0 P 

 15 528 U 
17 599 P 

- 



Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane przez Radę LGD w ramach zakresu 

tematycznego Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-

gospodarczej miejscowości wiejskich (dane sumaryczne od początku realizacji LSR):  

Nazwa  
Beneficjenta 

Tytuł operacji 

Liczba obiektów infra-
struktury zlokalizowanych 

na  
rewitalizowanych obsza-

rach wiejskich na obszarze  
wdrażania LSR do 2023 r 

Liczba osób korzy-
stających ze zrewita-

lizowanych obsza-
rów w ciągu roku po 
zakończeniu operacji 

Data  
zawarcia umowy 

Data płatności  
ostatecznej 

Gmina 
Radziejów 

Rozbudowa i przebudo-
wa świetlicy  

wiejskiej w Opatowicach 
1 240 U 27.11.2018 - 

Gmina 
Radziejów 

Rozbudowa i przebudo-
wa świetlicy  

wiejskiej w Zagorzycach 
1 

218 U 
218 P 

27.11.2018 17.12.2019 

Gmina 
Dobre 

Przebudowa budynku 
komunalnego wraz ze 
zmianą sposobu jego  

użytkowania na  
budynek użyteczności 

publicznej 

1 100 U 27.11.2018 - 

SUMA 
3 U 
1 P 

558 U 
218 P 

- - 

 

Źródła pozyskiwania danych, które określa LGD to głównie ankiety monitorujące. Dane są 

szacowane na podstawie np. liczby osób odwiedzających dany obiekt, czy liczby osób, które 

skorzystały z danej usługi. W tym zakresie należy przyjąć, że sposób pomiaru wskaźnika jest 

adekwatny do efektów, a bardziej szczegółowe badanie byłoby przedsięwzięciem uciążliwym  

a nawet niewykonalnym. Tym bardziej, że tego typu wskaźniki odnoszą się przeważnie do 

obiektów otwartych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych. W pozostałych przypadkach dane 

pozyskiwane przez LGD opierają się na danych źródłowych z wniosków. Stan realizacji 

wskaźników jest odzwierciedleniem złożonych wniosków o przyznanie pomocy, zatem mówiąc 

o wskaźnikach produktu – ich trafność i adekwatność – jest pełna. W przypadku wskaźników 

rezultatu – co do zasady – dane pozyskiwane przez LGD to w głównej mierze dane z ankiet 

pozyskanych od beneficjentów. Dane te powinny być identyczne, jak dane zgromadzone  

w dokumentacji związanej z rozliczeniem projektów w samorządzie województwa. Mogą 

pojawić się błędy przy sporządzaniu ankiety monitorującej z realizacji operacji, ponieważ 

odległość czasowa miedzy zaplanowaniem projektu, a jego realizacją jest duża. Pojawiają się 

również zmiany i korekty, które mają wpływ na ostateczny jego kształt. Dlatego też 

dodatkowym źródłem danych są dane przekazywane przez samorząd województwa.   



Podsumowanie realizacji wskaźników produktu zaplanowanych do realizacji w ramach LSR 

do 31.12.2019 r.  

Nazwa wskaźnika 

Wartość liczbowa 
danego wskaźnika 

wskazanego w LSR do 
osiągnięcia w latach 

2016-2023 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika 

wskazanego w LSR 
(U) 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika 

wskazanego w LSR 
(P) 

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

16 100% 62,50% 

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

ukierunkowanych na innowacje 
2 700% 400% 

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

wdrażania LSR do 2023 r. 
5 300% 180% 

Liczba operacji polegających  na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

7 71,43% 0 

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

wdrażania LSR do 2023 r. 
5 100% 0% 

Liczba nowych lub przebudowanych/zmodernizowanych  
obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

25 88% 76% 

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego 
1 100% 0% 

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

20 0 0 

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. 

6 0 0 

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

w programie do 2023 r. 
475 100% 30,95% 

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. 

15 133% 647% 

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

1 0 0 

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały dotację 
wspierającą unowocześnienie sposobu działania lub 

oferty na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 
10 0 0 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
wiejskich na obszarze wdrażania LSR do 2023 r. 

21 14,29% 4,76% 



Harmonogram ogłaszania konkursów 

 

  Harmonogram 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 dwukrotnie w 2019 roku podejmował uchwały 

aktualizujące powyższy załącznik. Obowiązujący od 18 grudnia 2019 roku dokument zakładał 

przeprowadzenie w 2019 roku trzech naborów wniosków. Nabory te zostały ogłoszone 

zgodnie z harmonogramem w II połowie 2019 r. (nabór 1/2019, 2/2019, 3/2019). Dokument 

nie obejmuje naborów w ramach Projektów Grantowych. Aktualizowanie Harmonogramu 

planowanych naborów wniosków stanowiło reakcję Zarządu LGD na otrzymywane od 

Samorządu Województwa informacje o dostępnych limitach środków oraz uzgodnienia  

z samorządami planującymi złożenie projektów w ramach działań rewitalizacyjnych. Konkursy 

ogłoszone w 2019 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    7 864 388,76 _______  16 515 224,48 

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    7 864 388,76 2 250 000,00  18 881 224,48 

 

 

W analizowanym okresie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” otrzymała dodatkowe środki finansowe, które zostały przeznaczone na 

wsparcie działań rewitalizacyjnych. Środki te zostały przyznane przez Zarząd Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego za zrealizowanie wskaźników rewitalizacyjnych. 



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 
/ fun-
dusz 

Budżet w 
LSR [PLN] 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 

Realizacja 
budżetu 

[PLN] 

Realizacja 
budżetu 

[%] 

Wzrost konku-
rencyjności 

gospodarczej 
obszaru LGD 

5000000,00 1000000 20,00% 

Spadek poziomu 
bezrobocia na 

obszarze wdra-
żania LSR w 

grupie 20 osób 
do 2023 roku 

5000000,00 1000000 20,00% 

Rozwój przedsię-
biorczości na 
obszarze LSR 

RPO 1800000,00 0 44% 0 0% 

Generowanie 
miejsc pracy w 
sektorze przed-
siębiorstw na 
obszarze LSR 

PROW 3200000,00 2943685 91,99% 1000000 31,25% 

Poprawa jakości i 
standardu życia 

mieszkańców 
obszaru LGD w 

oparciu o zasoby 
lokalne 

11631224,48 2056114,20 17,68% 

Zwiększenie 
aktywności 

wśród 16 247  
mieszkańców 

objętych LSR w 
zakresie korzy-
stania z rozwi-

niętej sieci 
infrastruktury 
do 2023 roku 

7024388,76 1428614,20 18,17% 

Rozwój nowocze-
snej infrastruktu-

ry na obszarze 
LGD 

PROW 1800000,00 1524239,8 84,68% 993248,47 55,18% 

Rewitalizacja 
obszarów wiej-

skich 
RPO 6064388,76 1719836,07 28,36% 435365,73 7,18% 

Zwiększenie 
świadomości i 

aktywności 
społeczno – 

zawodowej 8 
000 mieszkań-
ców obszaru 

LSR w zakresie 
ochrony środo-
wiska, dziedzic-
twa kulturowe-
go, przeciwdzia-
łania wyklucze-
niu społeczne-
mu i ubóstwu 
do 2023 roku. 

3766835,72 627500 16,16% 

Działania na rzecz 
edukacji, aktywi-
zacji, promocji w 
obszarze kultury i 

lokalnego dzie-
dzictwa 

PROW  716000,00 0 0%  627500 22,01% 

Podniesienie 
wiedzy w zakresie 
ochrony środowi-

ska 

PROW 200000,00 0 0% 0 0% 

Działania na rzecz 
walki z wyklucze-
niem społecznym 

i ubóstwem 

RPO 2850835,72 2850835,72 100% 0 20,01% 

RAZEM 9838596,59 
X 

3065114,20 

w tym PROW 2014 - 2020 4467924,80 1993248,47 



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

przez beneficjentów oraz po wypłacie beneficjentom płatności ostatecznej. Dane pochodzą  

z informacji przekazywanych LGD przez Samorząd Województwa oraz z ankiet 

przekazywanych przez Beneficjentów w ciągu 3 miesięcy po ostatecznym rozliczeniu 

projektów. Dane te są ujmowane sumarycznie od początku realizacji LSR. 

 

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 zamieszczała na swojej stronie informacje  

o prowadzonych działaniach animacyjnych, naborach oraz zadaniach związanych z kosztami 

bieżącymi.  

 

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 2019 roku 

Planowane efekty 
działań 

komunikacyjnych 

Realizacja  
w 2019 roku 

 – 1 artykuł promujący 
fundusze europejskie, 

informujący o 
możliwościach 

dofinansowania w 2019 r. 
 

1  
(100 %) 

Pomiar realizacji: 
egzemplarz prasy, 

rachunek / FV, print 
screen strony 

internetowej / profilu 
społecznościowego. 

1000 egzemplarzy 
prasy 

upowszechnionych 
wśród mieszkańców 

obszaru LSR  

 
1 000 egzemplarzy 

(100%) 

1 spotkanie informacyjno 
– konsultacyjne z 

mieszkańcami obszaru 
LGD w 2019 r. 

1  
(100%) 

Pomiar realizacji: FV / 
rachunek, lista 

obecności. 

50 uczestników 
spotkania  

50 osób 
(100%) 

1 punkt informacyjno – 
konsultacyjny w 2019 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 

Pomiar realizacji: umowa 
najmu lokalu, lista osób, które 
uzyskały informacje na temat 

możliwości wsparcia w 
ramach LSR. 

30 osób/podmiotów, 
które uzyskały 

informacje dotyczące 
możliwości 

dofinansowania oraz 
realizacji LSR 

64 osoby 
(213 %) 



7 wydarzeń o charakterze 
promocyjno – 

informacyjnym w 2019 r. 

7 
(100%) 

konkurs plastyczny wraz ze 
spotkaniem promującym LSR, 
dożynki w gm. Topólka, punkt 

informacyjny podczas 
inscenizacji Bitwy pod 

Płowcami, rajd rowerowy, 
warsztaty (2), wizyta studyjna. 

Pomiar realizacji: 
umowy, rachunki, FV, listy 
obecności, dokumentacja 

zdjęciowa. 

Liczba osób z grup 
defaworyzowanych 

obszaru LSR, 
uczestniczących w 

wydarzeniach w 2019 
r. –   1 000 

6 000 osób 
(600%) 

 

45 podmiotów, które 
skorzystały ze szkoleń 
lub indywidualnego 

doradztwa w zakresie 
ubiegania się o 

wsparcie na realizację 
LSR 

48 osób 
(106%) 

 
Pomiar realizacji: umowy, 

rachunki, FV, listy obecności, 
listy operacji wybranych, 

karty doradztwa. 

10 osób/podmiotów, 
które uzyskały 
wsparcie po 
uprzednim 

skorzystaniu ze 
szkoleń lub 

indywidualnego 
doradztwa w zakresie 

ubiegania się o 
wsparcie ze środków 

LSR 

 
0 osób/podmiotów 

(0 %) 
W 2019 roku LGD 

ogłaszała nabory, ale 
Rada LGD nie wybrała 

do dofinansowania 
projektów.  

1 szkolenie - 3 osobodni 
szkoleń dla 

pracowników LGD 

3 osobodni szkoleń 
 Pomiar realizacji: 

faktury, rachunki, umowy, 
zaświadczenia 

3 pracowników, 
którzy podnieśli 
kompetencje w 

wyniku odbytych 
szkoleń 

3 osoby  
(100%) 

2 szkolenia - 30 
osobodni szkoleń dla 

organów LGD 

Pomiar realizacji: 
faktury, rachunki, umowy, 

zaświadczenia. 

15 członków 
organów LGD, którzy 

uzyskali/podnieśli 
kompetencje 

w ramach pracy 
organów LGD 

14 członków Rady 
(93%) 

50 osób, które wzięły 
udział w badaniu 

41 osób 
(82%) 

Pomiar realizacji: 
Dokumentacja z 

przeprowadzonego 
badania (ankiety, raporty, 

sprawozdania, notatki) 

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. Z uwagi na ogłoszone nabory prowadzono działania doradcze. 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 2019 roku zorganizowało 1 

szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. W ocenie pracy pracowników biura wzięto pod 

uwagę opinie osób, które wypełniły ankietę dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy. 

Uzyskano 48 ankiet od osób, które skorzystały z doradztwa pracowników biura. 100% osób 

wypełniających ankiety oceniło jakość, przydatność, jasność przekazywanych informacji 

wysoko/bardzo wysoko.   

W marcu 2019 r. ogłoszony został konkurs plastyczny pt.: „Jak  zmienił  się  obszar LSR  

dzięki  funduszom  unijnym?” Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy gmin wchodzących w 

skład „Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w wieku od 6 do 16 

lat. Konkurs został rozstrzygnięty podczas spotkania promującego LSR 29.03.2019 r. 

W sezonie letnim pracownicy biura uczestniczyli w imprezach plenerowych na terenie 

Powiatu Radziejowskiego tj.: w Dożynkach Powiatowych w Dębiankach w Gminie Topólka, w 

XVIII Inscenizacji Bitwy pod Płowcami w Gminie Radziejów. Ponadto zorganizowano rajd 

rowerowy szlakiem miejsc na obszarze LSR wspartych środkami pozyskanymi z UE (PROW, 

RPO) tj. świetlice wiejskie, siłownie zewnętrzne, obiekty rewitalizowane, warsztaty 

ceramiczne (2) metodą wypalania i szkliwienia dowolnie uformowanych przedmiotów np.: 

figurek, mis oraz wizytę studyjną do Poznania. Celem wizyty było zapoznanie uczestników  

z działalnością Inkubatorów przedsiębiorczości nabycie wiedzy, poznawanie przykładów 

założenia własnego biznesu pod skrzydłami inkubatora. Podczas odbytej wizyty grupa 

uczestniczyła w wykładach i spotkaniach dotyczących działalności Inkubatorów.  

 

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie dokonanych analiz w zakresie stanu wdrażania LSR można potwierdzić, 

iż na obecnym etapie wdrażania LSR (31.12.2019 rok) nie występuje realne zagrożenie  

w zakresie możliwości osiągnięcia poziomu wskaźników produktu oraz wydatkowania części 

budżetu LSR przypisanych do II kamienia milowego. W zakresie mechanizmów zależnych od 

LGD, tj. ogłaszanie naborów wniosków, ocena zgodności z LSR oraz wybór projektów - 

istnieje szansa na osiągniecie co najmniej 75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, 



który został przewidziany do realizacji w ramach LSR w latach 2016-2021 oraz wykorzystania 

co najmniej 70% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji  

w ramach LSR w latach 2016-2021, w tym wykorzystania dodatkowo 50% środków 

finansowych przyznanych na tworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR. Założenie 

przyjęto dla operacji, które zostaną zakończone i płatność zostanie dokonana do 31 grudnia 

2021 roku (z uwzględnieniem płatności częściowych). Na obecnym etapie wdrażania nie ma 

jeszcze potrzeby podejmowania działań mających na celu aktywizację beneficjentów w 

zakresie zwiększenia tempa realizacji projektów i składania wniosków o płatność. 

Jednocześnie kolejna zmiana przepisów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która weszła 

w życie w końcu w 2019 roku, m.in. umożliwiająca wnioskodawcom ponoszenie kosztów po 

złożeniu wniosków o przyznanie pomocy – powinna mieć pozytywny wpływ na tempo 

wdrażania LSR.  

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).  

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.  

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. Procedury wewnętrzne LGD zostały dostosowane do 

obecnie obowiązujących przepisów PROW 2014-2020 oraz RPO WK-P 2014-2020, które 

razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system wdrażania LSR lub są 

na bieżąco do nich dostosowywane. Budżet przeznaczony na realizację działań w 2019 roku 

został wydatkowany na zadowalającym 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. Działania prowadzone przez biuro LGD mają pozytywny wpływ na możliwość 

poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a wsparcie doradcze pozwala na 

zidentyfikowanie innych możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych. Biuro LGD 

wspiera wnioskodawców przy identyfikacji trudności związanych z ubieganiem się o pomoc, 

w interpretacji obowiązujących przepisów oraz stara się rozwiązywać trudności, które 

pojawiają się w szczególności przy ocenie wniosków składanych dalej do urzędu. Biuro staje 

się pierwszym punktem kontaktu, jest blisko beneficjenta, rozmawia językiem, który jest 

zrozumiały dla odbiorcy. Działania informacyjne i doradcze biura w istotny sposób wpływają 

na jakość składanych wniosków. Znaczna część wnioskodawców modyfikuje założenia swoich 

projektów zgodnie z sugestiami pracowników biura LGD. Efektem przeprowadzonego w 

trakcie naboru doradztwa jest znaczna liczba zawartych umów pomiędzy Beneficjentami a 

Samorządem Województwa, co głównie  świadczy o skuteczności działania biura LGD. 

Ograniczenia formalne i finansowe zmniejszają możliwości aktywnego zaangażowania 

LGD w działania informacyjno-promocyjne poza Planem komunikacji. LGD realizuje program 

ankietowania i zdobywania informacji dotyczących funkcjonowania LGD, społeczności 

lokalnej i zmian społeczno-gospodarczych. 

LGD na bieżąco prowadzi monitoring realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a wszelkie 

zagrożenia jakie występują są szybko identyfikowane oraz od razu podejmowane są działania 

zaradcze. LGD jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców, m.in. w takich dziedzinach jak: 

dostęp do informacji na stronie, przyjazne procedury wyboru wniosków, organizowanie 

szkoleń oraz kampania promocyjna LSR, dostępność biura dla wszystkich zainteresowanych, 

możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa. 

Rekomenduje się, aby w 2020 roku biuro LGD podjęło aktywne działania zmierzające 

do realizacji wskaźników, które nie zostały do tej pory zrealizowane. Ogłoszenie naborów  

w 2020 roku pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektów a tym samym zrealizowanie 

założonych wskaźników.  

 

   


