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Kłodawa, dn.02.02.2017r. 

 

RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII  

ZA ROK 2016 

 

 

 

ZESPÓŁ ds. MONITORINGU I EWALUACJI 

 

Poniższe opracowanie jest wynikiem monitoringu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  

na lata 2014-2020 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Solna Dolina” Lokalna Grupa 

Działania. Raport powstał na podstawie zapisów zawartych  w Procedurze monitoringu i 

ewaluacji  nr 05/2015, która jest załącznikiem nr 2 do LSR. 

Celem raportu jest ocena następujących obszarów: 

a) Stopnia realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR oraz oceny 

zgodności ogłaszanych i realizowanych projektów z harmonogramem określonym 

w LSR; 

b) Stopnia wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do środków 

zakontraktowanych; 

c) Przebiegu konkursów; 

d) Efektywności promocji i aktywizacji lokalnej społeczności. 

Raport został opracowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji na podstawie danych 

zgromadzonych przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”. 

 

1. Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR w ramach 

poddziałania: 19.2 „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  

rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”, działania 19 „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Okres objęty pomiarem: II półrocze 2016 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą 

badania było Biuro LGD. 

Zgodnie z Załącznikiem  nr  2 do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE 

REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ:  Harmonogram  planowanych  naborów o  udzielenie  wsparcia  na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/1z 

w II półroczu 2016 roku zaplanowane były nabory na zakresy:  Zakładanie działalności 

gospodarczej alokacja 560 tys. zł, Rozwój działalności gospodarczej/800 tys. zł., 

Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna/800tys.zł. Termin składania wniosków przebiegał od 

09.11.2016 do 22.11.2016 roku. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 – 

podejmowanie działalności gospodarczej zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie 

pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 720 000zł, limit dostępnych 

środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 560 000zł.  

W ramach naboru wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej w limicie 

dostępnych środków zmieściło się 7 operacji na 9 złożonych. Wykorzystano cały limit 

środków obowiązujący w ramach naboru nr 1/2016. 

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 – rozwijanie działalności 

gospodarczej 9 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota 

pomocy przez wnioskodawców to 1 674 035zł, limit dostępnych środków wskazany  

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 800 000zł. W ramach naboru 

wniosków nr 2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków 

zmieściły się 2 operacje na 9 złożonych w kwocie 552 857zł. Pozostałe środki w wysokości 

247 143zł nie były wystarczające, aby kolejny wniosek zmieścił się w limicie środków 

Wnioskowana kwota pomocy w ramach trzeciego wniosku w rankingu wynosiła: 299 339zł. 

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2016 - budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

zostały złożone 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez 

wnioskodawców to 676 418,zł plus 119 408,78zł wkładu własnego stanowiącego publiczne 

środki krajowe Gminy Olszówka co stanowi razem 795 820,78zł, limit dostępnych środków 

wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 800 000zł. W ramach 

naboru wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w limicie dostępnych środków 
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zmieściły się 3 operacje na 3 złożone. W ramach naboru 3/2016 nie wykorzystano kwoty 

limitu w wysokości: 4 179,22zł. 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR jest realizowany zgodnie  

z harmonogramem określonym w LSR. 

 

2. Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Okres objęty pomiarem: II półrocze 2016 roku. Na podstawie rejestru danych wykonawcą 

badania było Biuro LGD. 

Tabela 1: Budżet LSR w podziale na fundusze EFSI i zakresy wsparcia 

Zakres wsparcia 

(artykuł z 

rozporządzenia nr 

1303/2013) 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

Wykorzystanie 

budżetu 

 

Realizacja LSR 

(art. 35 ust.1 lit. b) 

 

5 000 000,00 

 

 

 

5 000 000,00 

 

0,00 

Współpraca (art. 

35 ust. 1 lit. c ) 

 

100 000,00 

 

 

 

100 000,00 

 

0,00 

Koszty bieżące 

(art. 35 ust. 1 lit. d ) 

 

1 109 200,00 

 

1 109 200,00 

 

1 109 200,00 

 

94 023,81 

Aktywizacja (art. 

35 ust. 1 lit. e) 

 

140 800,00 

 

140 800,00 

 

140 800,00 

 

5 457,23 

Razem 6 350 000,00 1 250 000,00 6 350 000,00 99 481,04 

 

Wykres 1: Budżet LSR 
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Wykres 2: Stan wykorzystania budżetu LSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powyższych danych wynika, że na koniec 2016 roku było zero procentowe 

wykorzystanie budżetu przeznaczonego na Realizację LSR, ponieważ w listopadzie 2016 

roku zostały ogłoszone nabory wniosków i operacje wybrane do dofinansowania na 

posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” są w trakcie weryfikacji w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wykorzystanie budżetu w zakresie 

Współpracy jest na poziomie 0%, ponieważ realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania zgodnie z Planem działania, który jest załącznikiem nr 3 do LSR 

przewidziana jest w latach 2016-2018. Wykorzystanie w zakresie kosztów bieżących 

kształtuje się na poziomie 1,48% w stosunku do całego budżetu LSR, a budżet Aktywizacji 

został wykorzystany na poziomie 0,09%. 

 

Tabela 2: Koszty aktywizacji 2016: 

 Wykładowca 
Catering /Przerwa 

kawowa 
Sala Razem Oszczędności 

Szkolenie Rady  

I półrocze 2016 
1 400,00 510,00 0,00 1 910,00 90,00 

Szkolenie Rady 

II półrocze 2016 
2 000,00 660,00 0,00 2 660,00 - 660,00 
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Szkolenie 

pracowników  

I połowa 2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 

Szkolenie 

pracowników  

II połowa 2016 

730,00 0,00 0,00 730,00 1 070,00 

Spotkania 

informacyjno – 

konsultacyjne  

II połowa 2016 

0,00 157,23 0,00 157,23 8 842,77 

Razem 4 130,00 1 327,23 0,00 5 457,23 11 142,77 

 

3. Przebieg konkursów.  

 

Okres objęty pomiarem: po każdym naborze wniosków. Na podstawie studium przypadku 

wykonawcą badania był Zarząd LGD. 

Zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/1z  LGD „Solna Dolina” podało do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin 

członkowskich, ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności 

gospodarczej, ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 – rozwijanie działalności 

gospodarczej oraz ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Termin składania wniosków przebiegał od 09.11.2016 do 22.11.2016 roku.  

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR  

nr 02/2015/1z posiedzenie Rady odbyło się 07.12.2016 roku. W procesie wyboru stosowano 

te same kryteria. W podejmowaniu decyzji przy rozpatrywaniu każdej operacji zastosowano 

rejestr interesów członków, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie miała więcej niż 49% 

praw głosu oraz w poszczególnych głosowaniach co najmniej 50% głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. LGD 

„Solna Dolina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przekazało informacje 

wnioskodawcom zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach 

LSR nr 02/2015/1z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, 
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listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji 

mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o udzielenie wsparcia, wraz ze wskazaniem możliwości zgłoszenia protestu oraz przekazało 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w dniu 13.12.2016 roku wnioski o przyznanie 

pomocy na operacje wybrane przez LGD (oryginały) złożone w ramach danego naboru 

dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru 

operacji: listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR, listę operacji wybranych, uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie 

wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy, listę obecności członków Rady LGD podczas 

głosowania, oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas 

głosowania, karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR, 

ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru 

podmiotów, rejestr interesów pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków 

organu decyzyjnego z wnioskodawcami/poszczególnymi operacjami. 

Wszyscy wnioskodawcy w liczbie 21 korzystali z doradztwa w biurze LGD „Solna 

Dolina”, zgodnie z prowadzoną Listą doradztwa w biurze LGD „Solna Dolina”. Zgodnie  

z protokołem z oceny formalnej, którą przeprowadziła Przewodnicząca  Rady – p. Kazimiera 

Wróblewska wraz z Członkiem Rady – p. Marzeną Kolbus wszystkie operacje spełniły 

kryteria formalne. Na dalszych etapach oceny operacji zgodnie z „Kartą oceny zgodności  

z LSR – część ogólna i szczegółowa” wszystkie operacje były zgodne z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna 

Dolina”. W procesie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru zgodnie z „Kartą 

oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” wszystkie operacje zostały wybrane, 

ponieważ spełniły minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD.  

W ramach naboru wniosków nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej w limicie 

dostępnych środków zmieściło się 7 operacji na 9 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 

2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków zmieściły się  

2 operacje na 9 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 3/2016 – budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

w limicie dostępnych środków zmieściły się 3 operacje na 3 złożone. 

Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi 

procedurami. 
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4. Stan efektywności promocji  i aktywizacji lokalnej. 

Okres objęty pomiarem: ocena roczna w latach 2016 – 2020 dokonywana w pierwszym 

kwartale roku następującego po roku ocenianym. Na podstawie sondażu internetowego, 

wśród mieszkańców, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej  Stowarzyszenia 

wykonawcą badania było Biuro LGD. 

Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej została poddana ocenie skuteczności 

promocji LGD oraz działań wdrażanych, w tym skuteczność animacji społeczności lokalnej  

w ramach LSR, mierzona jako liczba osób, które uzyskały informację oraz osób 

deklarujących chęć współpracy z LGD.  

W sondażu internetowym wzięło udział 119 ankietowanych. Przeprowadzona 

ankietyzacja wskazuje na skuteczną promocję i rozpoznawalność LGD „Solna Dolina”. 88% 

ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej ankietowani 

uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – 55,8% i byli uczestnikami imprez, 

wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 54,8%, w dalszej kolejności korzystali  

z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 36,5% i byli uczestnikami 

projektów realizowanych przez LGD – 30,8% . 13,5% z pośród ankietowanych jest/było 

wnioskodawcami pomocy udzielonej w ramach naborów wniosków. Wiedzę o zasadach 

dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 ankietowani czerpali ze strony internetowej, 

portali społecznościowych, poczty elektronicznej, spotkań informacyjnych, szkoleń  

i plakatów. Ankietowani preferują otrzymywać informację o działaniach LGD poprzez stronę 

internetową LGD – 89,8%, portale społecznościowe – 61%, pocztę elektroniczną – 60,2%, 

bezpośredni kontakt z doradcą – 28,8% oraz kontakt telefoniczny – 27,1%. Strona 

internetowa LGD pod względem merytorycznej zawartości, atrakcyjności oraz 

funkcjonalności została oceniona bardzo dobrze. Respondenci wskazali, iż LGD „Solna 

Dolina” jest znaną i rozpoznawalną instytucją, informację o działalności LGD ankietowani 

ocenili jako powszechną i łatwo dostępną. Ankietowani zgodzili się iż działania, które są 

podejmowane przez LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz 

na ich wzajemną integrację, a dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD 

dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się także ich 

aktywność i włączenie społeczne. Ankietowani zdecydowanie się zgodzili, że istnienie LGD 

jest istotne dla lokalnego środowiska. W przyszłości 100% respondentów jest 

zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD 
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„Solna Dolina” oraz aktywizacja społeczności lokalnej mierzona jako liczba osób, które 

uzyskały informację  oraz osób deklarujących chęć współpracy z LGD jest skuteczna. 

 

5. Rekomendacje Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji dotyczące zmian zapisów  

w LSR:  

1. Zgodnie z § 13.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r. pomoc na projekt grantowy jest przyznawana jeżeli koszty 

planowane do poniesienia przez „grantobiorcę” mieszczą się w zakresie kosztów,  

o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 i nie są kosztami inwestycji polegającej 

na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej 

realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR. W związku z tym 

wartość wkładu rzeczowego, o której mowa w § 17.2 rozporządzenia, nie zalicza się 

do kosztów kwalifikowalnych w projektach grantowych, w ramach których będą 

realizowane przez „grantobiorców” poszczególne zadania. Mając na uwadze, iż 

organizacje pozarządowe nie posiadają wystarczających środków finansowych i nie 

mogą wnieść wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego będą miały ograniczony 

dostęp do wnioskowania o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które 

służą lokalnej społeczności. Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji rekomenduje zmianę 

zapisu w LSR wysokości wsparcia na zadania realizowane w ramach projektu 

grantowego z 80% na 95% dla podmiotów innych niż jednostki sektora finansów 

publicznych, uprawnionych do składania wniosków o powierzenie grantu. 

2. Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

o możliwości wykorzystania na realizację poddziałania 19.3 Przygotowanie  

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 5% limitu 

środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność 

lokalną, Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji rekomenduje aktualizację LSR w zakresie 

wskaźników dla celu ogólnego i celów szczegółowych w ramach poddziałania 19.3. 

Ponieważ LGD „Solna Dolina” dla poddziałania 19.3 miała zarezerwowane środki  

w wysokości 2%, a obecnie limit został zwiększony do 5% proponuje się wprowadzić 

zapisy i wskaźniki produktu i rezultatu w LSR odnośnie dodatkowych środków. 

3. Rekomenduje się wprowadzić dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu w rozdziale 

V. Cele i wskaźniki punkt 9 Stan docelowy wskaźnika/poziomy przejściowe, 
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dotyczące działań i poddziałań WRPO, aby LGD „Solna Dolina” mogła być 

beneficjentem w działaniach i poddziałaniach WRPO dedykowanym Lokalnym 

Grupom Działania. 

                                                                                                                   

 


