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Kłodawa, dn.04.03.2020r. 

 

RAPORT Z WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

ZA ROK 2019 

 

 

 

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_1z, 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: 2019 rok. Na podstawie rejestru danych wykonawcą badania było 

Biuro LGD. 

1) 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/5z w I półroczu 2019 roku zaplanowany był nabór na zakres: rozwijanie 

działalności gospodarczej. Termin składania wniosków przebiegał od 16.05.2019 do 

29.05.2019 roku. Limit dostępnych środków w ramach naboru nr 11/2019 to: 337 277 

zł, w tym: 

 wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków:  

100 000,00 zł., wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 100 000,00zł –  

4 złożone wnioski o przyznanie pomocy 

 wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit 

środków: 237 277 ,00 zł, wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to  

275 624 ,00zł – 2 złożone wnioski o przyznanie pomocy 

W II półroczu 2019 roku zaplanowane były nabory wniosków nr 12/2019 - 

podejmowanie działalności gospodarczej oraz nabór nr 13/2019 -  

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej. W ramach naboru nr 12/2019 limit dostępnych środków  

to  560 000,00zł. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 

720 000,00zł – złożono 9 wniosków o przyznanie pomocy. W ramach naboru nr 

13/2019 -  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej limit dostępnych środków to  

227 485,34 zł. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to 227 373,00zł – 

złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego LSR był 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 
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Okres objęty pomiarem: II półrocze 2019 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 

(podpisane 

umowy) 

 

Realizacja LSR 

(art. 35 ust.1 lit. b) 

5 000 000,00 

+550 000,00  

 

 

5 000 000,00 

+550 00,00  

 

4 938 949,14 

Współpraca (art. 

35 ust. 1 lit. c ) 

 

250 000,00 

 

 

 

250 000,00 

 

97 747,00 

Koszty bieżące 

(art. 35 ust. 1 lit. d ) 

 

1 109 200,00 

 

1 109 200,00 

 

1 109 200,00 

 

651 951,53 

Aktywizacja (art. 

35 ust. 1 lit. e) 

 

140 800,00 

 

140 800,00 

 

140 800,00 

 

44 426,37 

Razem 6 500 000,00 

+550 000,00 
1 250 000,00 

6 500 000,00 

+550 000,00 
5 733 074,04 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 500 000,00     

97 747,00 

 1,50%     

Budżet LSR bez bonusa w zł 

Współpraca - wykorzystanie w zł 

Procent budżetu wykorzystany na 
współpracę 

 6 500 000,00     

651 951,53 

 10,03%     

Budżet LSR bez bonusa w zł 

Koszty bieżące - wykorzystanie w zł 

Procent budżetu wykorzystany na koszty 
bieżące 
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Z powyższych danych wynika, że na koniec 2019 roku wykorzystanie budżetu 

przeznaczonego na Realizację LSR było na poziomie 70,06%,  w stosunku do całego budżetu 

– 7 050 000 (łącznie z bonusem). Wykorzystanie budżetu w zakresie Współpracy jest na 

poziomie 1,50%, 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 oraz w latach 2019-2021. W dniu 30.03.2018 roku została podpisana umowa  

przyznania pomocy w ramach projektu współpracy pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”  

w Partnerstwie ze: Stowarzyszeniem „Między Ludźmi i Jeziorami” z siedzibą w Kazimierzu 

Biskupim, Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście, 

Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy oraz Stowarzyszeniem 

„Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku. Całkowity budżet projektu współpracy to 

591 994,30zł, w tym budżet  Stowarzyszenia „Solna Dolina” 97 747,00zł. 

Wykorzystanie w zakresie kosztów bieżących kształtuje się na poziomie 10,03%  

w stosunku do całego budżetu LSR, a budżet Aktywizacji został wykorzystany na poziomie 

0,68%. 

 

 

 

 6 500 000,00     

 44 426,37     

 0,68%     

Budżet LSR bez bonusa w zł 

Aktywizacja - wykorzystanie w zł 

Procent budżetu wykorzystany na 
aktywizację 
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Tabela 2: Koszty aktywizacji na 31.12.2019: 

Nazwa działania Razem 
Szkolenie Rady I półrocze 2016 1 910,00 

Szkolenie Rady II półrocze 2016 roku  2 660,00 

Szkolenie Rady I półrocze 2017 roku 1 871,25 

Szkolenie Rady I półrocze 2018 roku 375,00 

Szkolenie Rady II półrocze 2018 roku 1 250,00 

Szkolenie pracowników I połowa 2016 roku 797,56 

Szkolenie pracowników II połowa 2016 roku 730,00 

Szkolenie pracowników I połowa 2017 roku 387,00 

Szkolenie pracowników I połowa 2018 roku 559,60 

Szkolenie pracowników II połowa 2019 roku 0,00 

Spotkania informacyjno – konsultacyjne II połowa 2016 roku 157,23 

Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2017 roku 1 161,17 

Spotkania informacyjno – konsultacyjne I połowa 2018 roku 355,43 

Jarmarki lokalnego produktu, partnerstwa  

i dobrych praktyk - Silna Solna 
32 670,69 

Razem 44 426,37 

 

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 01/2015/3z  podało do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej LGD oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich, ogłoszenie  

o naborze wniosków nr 11/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej. Termin składania 

wniosków przebiegał od 16.05.2019 do 29.05.2019 roku. 

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z 

posiedzenie Rady odbyło się 25.06.2019 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 
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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 02/2015/3z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, 

listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 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 28.06.2019 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. 

Na 6 wnioskodawców 6 korzystało 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. Wojciechem Estkowskim, żaden z wnioskodawców nie został 

wezwany do uzupełnień, wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną.   

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 10/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków - 

wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) zmieściły się 4 operacje na  

4 złożone, wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) w limicie 

dostępnych środków zmieściła się 1 operacja na 2 złożone. 

Nabory wniosków zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz stosownymi 

procedurami. 

Zgodnie z Procedurą ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia 

„Solna Dolina” nr 01/2015/3z  podało do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD 

oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin członkowskich ogłoszenie o naborze wniosków nr 

12/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej oraz nr 13/2019 – rozwój  
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ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej. 

Termin składania wniosków przebiegał od 18.10.2019 do 31.10.2019 roku. W ramach 

ogłoszenia o naborze wniosków nr 12/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej  

9 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy na kwotę 720 000,00zł. Limit dostępnych 

środków w ramach naboru to 560 000,00 zł. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków nr 

13/2019 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej  został złożony 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wnioskowana 

kwota pomocy przez wnioskodawcę to 227 373,00zł.  Limit dostępnych środków wskazany w 

ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 227 485,34zł. 

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

02/2015/3z posiedzenie Rady odbyło się 27.11.2019 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 02/2015/3z, zamieściło na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, 

listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 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 03.12.2019 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. 

Na 10 wnioskodawców 10 korzystało 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. Wojciechem Estkowskim, dwóch wnioskodawców zostało 

wezwanych do uzupełnień:  
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1. Wniosek nr: SD-12/2019/8, Wnioskodawca: Artur Głowacz, tytuł operacji: 

„ARTCHI wypożyczalnia sprzętu ogrodniczo-budowlanego dla mieszkańców 

Solnej Doliny” – uzupełnienia w zakresie dostarczenia Zaświadczenia 

wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu  

w ewidencji osób ubezpieczonych - oryginał, wydrukowanych tabel 

finansowych sporządzonych w postaci pliku Exel. 

2. Wniosek nr: SD-12/2019/9, Wnioskodawca: Paulina Gąsowska, tytuł operacji: 

„Podjęcie działalności w zakresie usług kawiarnianych” – uzupełnienia  

w zakresie dostarczenia Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc 

przed dniem złożenia wniosku przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych - 

oryginał, brakujących dokumentów uzasadniających przyjęty poziom 

planowanych do poniesienia kosztów w zakresie rzeczowo-finansowym oraz 

parafowania dokumentów stanowiących wydruki ze stron internetowych, 

broszur, katalogów. 

Po uzupełnieniach wnioskodawców  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 12/2019 – 

podejmowanie działalności gospodarczej w limicie dostępnych środków, zmieściło się  

7 operacji na 9 złożonych. W ramach naboru wniosków nr 13/2019 – rozwój ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w limicie 

dostępnych środków, zmieściła się 1 operacja na 1 złożoną. 

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 52 ankietowanych. Przeprowadzona 

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

89,7% ankietowanych korzystało z usług/działań LGD „Solna Dolina”. Najczęściej 

ankietowani byli uczestnikami imprez, wydarzeń lokalnych organizowanych przez LGD – 

86% i uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach – 55,8% i w dalszej kolejności 

korzystali z indywidualnych konsultacji/doradztwa w biurze LGD – 44,2% i byli 

uczestnikami projektów realizowanych przez LGD – 51,2% . 37,2% 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, 

plakatów i szkoleń. Ankietowani preferują otrzymywać informację o działaniach LGD 

poprzez stronę internetową LGD – 86,5%, pocztę elektroniczną – 69,2%, portale 

społecznościowe – 59,6%, bezpośredni kontakt z doradcą – 46,2% oraz kontakt telefoniczny – 

42,3%. 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 86,5% respondentów jest 

zainteresowanych współpracą z LGD. Należy uznać, iż promocja prowadzona przez LGD 



 

 

 
 

11 

 

„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:  

Brak rekomendacji dotyczących zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju.                                                                                                                  

 

 

 

 


