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WPROWADZENIE 

Niniejszy raport ewaluacyjny sporządzony został przez Komisję Rewizyjną stowarzyszenia 

Blisko Krakowa w ramach „Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) oraz 

funkcjonowania LGD Blisko Krakowa”, stanowiącej Załącznik nr 2 do LSR. 

Ewaluacja to ocena skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości 

podejmowanych działań. Raport obejmuje swoim zakresem 2019 rok, powstał na podstawie 

prowadzonych przez Biuro LGD ewidencji, a także ankiet monitorujących beneficjentów. 

Podzielony został na rozdziały dotyczące wdrażania LSR oraz funkcjonowania 

Stowarzyszenia. 

POSTĘPY W REALIZACJI LSR 

Proces ewaluacji w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2022 zakłada przede wszystkim kontrolę: 

• stopnia realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników przewidzianych w LSR, 

• wpływu realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD,  

• zgodności ogłaszanych i realizowanych konkursów z harmonogramem określonym 

w LSR; 

• zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na 

poszczególne przedsięwzięcia, 

• skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej. 

Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione 

zostały w tabeli poniżej: 
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Elementy poddane badaniu Źródła danych i metody ich zbierania 

Stopień osiągania celów LSR, 

poprzez realizację wskaźników LSR 

• ankiety beneficjentów, 

• sprawozdania beneficjentów, 

• rejestr danych LGD, 

• raporty monitorujące Biura LGD. 

Wpływ realizacji LSR na rozwój 

społeczny i gospodarczy obszaru 

LGD 

• rejestr danych LGD, 

• dane statystyki publicznej (BDL GUS, PUP, IOSS), 

• ankiety beneficjentów, 

• raporty monitorujące Biura LGD 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

LSR 

• rejestr danych LGD, 

• raporty monitorujące Biura LGD. 

Budżet LSR 
• rejestr danych LGD, 

• raporty monitorujące Biura LGD. 

Skuteczność promocji i aktywizacji 

społeczności lokalnej 

• ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów, 

• raporty monitorujące Biura LGD. 

Poszczególne podrozdziały niniejszego raportu odnoszą się do konkretnych elementów 

realizacji LSR poddanych ewaluacji. 

Stopień osiągania celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR 

W 2019 roku przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy. W okresie 

od 4 marca do 18 grudnia 2019 roku przeprowadzono następujące nabory wniosków: 

• 1/2019 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej; 

• 2/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej; 

• 3/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej; 

• 4/2019 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

• 5/2019 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
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Według stanu na grudzień 2019 roku, w realizacji znajdują się 52 umowy o przyznaniu pomocy. 

Wraz z końcem roku stowarzyszenie Blisko Krakowa otrzymało informację o zakończeniu 

(rozliczeniu i wypłaceniu środków) dotyczących projektów realizowanych na obszarze objętym 

LSR. Wskaźniki zrealizowane w ramach następujących przedsięwzięć: 

• Przedsięwzięcie 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego 

poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie  ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej: 

o Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Krzęcinie– Kółko 

Rolnicze w Krzęcinie, kwota zatwierdzona do wypłaty: 75059,09 zł; 

o COOLturalna strażnica - utworzenie i modernizacja obiektów na cele rekreacji 

kulturowej w Gminie Świątniki Górne–OSP w Olszowicach, kwota 

zatwierdzona do wypłaty: 67815,07zł; 

o Wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

na terenie gminy Czernichów w miejscowościach Wołowice poprzez zakup 

elementów siłowni wewnętrznej do szatni sportowej LKS Piast Farmina – LKS 

Piast Farmina, kwota zatwierdzona do wypłaty: 68835,00 zł. 

• Przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność 

obiektów użyteczności publicznej: 

o Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w Dąbrowie Szlacheckiej - etap I – 

gmina Czernichów, kwota zatwierdzona do wypłaty: 100209,00zł; 

o Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601208K, 6011039K w 

miejscowości Jurczyce – gmina Skawina, kwota zatwierdzona do wypłaty: 

101342,41zł. 

• Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych 
o Stworzenie nowej firmy zajmującej się drukowaniem etykiet tekstylnych pod 

nazwą Aligator Maciej Kotarba poprzez zakup maszyn do produkcji etykiet – 

Maciej Jan Kotarba, kwota zatwierdzona do wypłaty końcowej: 10 000 zł; 

o KFK- projekt Małgorzata Matoga produkcja i sprzedaż mebli – Małgorzata 

Matoga, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 i wypłaty 

końcowej: 10 000 zł; 

o Utworzenie nowej i innowacyjnej w obszarze Gminy Zabierzów działalności 

świadczącej usługi projektowaniai aranżacji wnętrz – Milena Anna Polańska, 

kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty końcowej: 

10 000 zł; 

o Uruchomienie nowoczesnego i innowacyjnego gabinetu rehabilitacji – Bożena 

Polańska, kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty 

końcowej: 10 000 zł; 

o Najder-Art., projektowanie, produkcja, sprzedaż wynajem masek, kostiumów, 

pacynek oraz lalek teatralnych z użyciem nowoczesnej technologii druku 3D 

w połączeniu z klasycznymi technikami plastycznymi – Dominika Najder, 

kwota zatwierdzona do wypłaty: 10 000 zł; 

o Firma Cateringowa "Nowa Era" – Krystian Żmuda, kwota zatwierdzona do 

wypłaty pośredniej: 40000,00 zł i wypłaty końcowej: 10 000 zł; 

o Salon wyrobów perukarskich "Angelika Soja Artist Long Hair" – Angelika Soja, 

kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł; 
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o Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia indywidualnych 

terapii rozwoju personalnego i dla osób niepełnosprawnych – Karolina Mazur, 

kwota zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł; 

o Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie realizacji nagrań 

i profesjonalnego nagłośnienia koncertów – Bartosz Jakub Gwóźdź, kwota 

zatwierdzona do wypłaty pośredniej: 40000,00 zł. 

• Przedsięwzięcie 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności 

gospodarczych: 

o Innowacyjne rozszerzenie działalności piekarni – Anna Woźniak, Zakwas Mąka 

Woda, kwota zatwierdzona do wypłaty końcowej: 68043,00 zł; 

o Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Blisko Krakowa poprzez rozwój 

istniejącego przedsiębiorstwa dzięki unowocześnieniu parku maszynowego - 

zakup nowoczesnej, energooszczędnej wtryskarki do tworzyw sztucznych oraz 

formy do produkcji innowacyjnych rozet do rur grzejnikowych - Firma 

Produkcyjno Handlowo Usługowa Sezamstyl 2 Tomasz Rachwał, kwota 

zatwierdzona do wypłaty końcowej: 80000, 00 zł; 

o Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowoczesnego 

warsztatu wulkanizacyjnego - Adam Boroń "Auto-Gum", kwota zatwierdzona 

do wypłaty pośredniej: 46927,12 zł. 

 

 

Ponadto kontynuowano wypłaty kolejnych transz dla Beneficjentów wybranych z zakresu 

podejmowania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 2.1. LSR). 

W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były także przedsięwzięcia przewidziane 

w ramach celu szczegółowego IV. Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności 

Blisko Krakowa na rzecz jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez 

działania realizowane przez Stowarzyszenie Blisko Krakowa. W ramach przedsięwzięcia 4.1. 

Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej – doradztwa udzielono 110 podmiotom 

(Wp. 4.1.2). Ponadto, w analizowanym okresie funkcjonowało Biuro LGD (Wp. 4.1.4), 

zatrudniające od stycznia 2019 do kwietnia 2019 3 pracowników, od kwietnia do grudnia 2019 

roku 4 pracowników (Wp. 4.1.3). 

Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji poszczególnych celów zawartych 

w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku 

1 do niniejszego raportu. 
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Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD 

W ramach działania wdrażanie LSR realizowane są kolejne projekty, ponadto wiele z nich 

znajduje się obecnie w fazie realizacji. Na obszarze LGD widoczne są efekty realizacji 

działania, co świadczy o skuteczności wdrażania LSR, systematycznie realizowane są także 

wskaźniki  produktu określone w LSR. Mieszkańcy obszaru LGD dostrzegają rezultaty 

realizowanych projektów np. korzystając ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej, co pozwala stwierdzić, że realizowane projekty są 

efektywne. Ponadto wnioski z analizy realizacji wskaźników produktu LSR dają podstawę do 

stwierdzenia, iż realizacja projektów przyczynia się do rozwiązania problemów 

zdefiniowanych w LSR, natomiast na podstawie analizy wskaźników rezultatu można 

stwierdzić że efekty realizacji projektów są użyteczne co przyczynia się do powodowania 

trwałej zmiany na obszarze LGD. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR 

Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 5 naborów wniosków, czyli wypełniło zobowiązania 

umowy ramowej w zakresie harmonogramu naborów wniosków. 

Budżet 

W okresie sprawozdawczym zrealizowane i rozliczone były kolejne wnioski o przyznanie 

pomocy. Łącznie wykorzystano 1 523 034.09 PLN z 9 900 000,00 PLN przewidzianych do 

wykorzystania w LSR (15,38% całości). Jednocześnie wykorzystane były środki finansowe 

z zakresu kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 

266 852,10 PLN. Kwota ta stanowiła 13,7 % wsparcia przyznanego w tym zakresie na 

realizację LSR w ramach PROW 2014-2020. Od początku 2016 roku wykorzystano łącznie 

1 033 783,56 PLN, to znaczy 52,9 % wsparcia finansowego PROW w tym zakresie. 

Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 15 594,41, stanowiło to zaledwie 

6,1% wsparcia finansowego w tym zakresie w ramach PROW 2014-2020. Od 2016 roku 

wykorzystano łącznie  58 392,11 PLN, co stanowi 23,42% wsparcia finansowego PROW 

w tym zakresie. 
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Zakres 

wsparcia 

Budżet w 

badanym roku 

Zrealizowany 

 

Budżet 

zrealizowany 

od początku 

wdrażania 

LSR 

Wsparcie 

finansowe PROW 

(PLN) 

 

Środki  

Zaangażowane 

(zrealizowane, w 

weryfikacji i 

zarejestrowane) 

    

Realizacja LSR 948 230,69 1 523 034,09 9 900 000,00 7 354 820,59 

Współpraca -  -  198 000,00 83 274,20 

Koszty bieżące 266 852,10 1 033 783,56 1 955 600,00 - 

Aktywizacja 15 594,41 58 392,11 249 400,00 - 

Razem 1 230 677,20 2 615 209,76 12 303 000,00 7 438 094,79 

Ogółem, od początku wdrażania LSR, wykorzystano 2 615 209,76, co stanowiło ok. 21,26% 

całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW. Środki zaangażowane tzn. wybrane do 

dofinansowania przez LGD, znajdujące się w ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego oraz operacje zrealizowane, stanowią kwotę 7 354 820,59 tj. ok. 74% wsparcia 

finansowego PROW na realizację LSR. 

Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej  

Elementem badań nad postępami w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2022 polega na ocenie skuteczności promocji LGD oraz działań 

wdrażanych w ramach LSR, która mierzona jest jako liczba osób, które uzyskały informację na 

temat LGD oraz skuteczność animacji lokalnej społeczności. W analizowanym okresie 

prowadzone były działania komunikacyjne związane z informowaniem i angażowaniem 

społeczności lokalnej w realizację LSR. W tym celu prowadzone były zarówno strona 

internetowa LGD, jak i oficjalny profil stowarzyszenia Blisko Krakowa na portalu 

społecznościowym Facebook. Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych zawarte zostały 

w poniższej tabeli. 

Źródło danych Zasięg komunikacji 

Licznik odwiedzin strony internetowej LGD 17 700 wyświetleń 

Licznik wyświetleń artykułów, w tym  

Facebook 2006 wyświetleń 

Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów 0 

W okresie objętym sprawozdaniem sprawozdanie realizowane były także działania 

zaprojektowane w planie komunikacji zawartym w LSR. Należą do nich: 

• Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2016-2022, zasad 

pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD (w tym informacja 
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na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób 

należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR); 

• Wspieranie beneficjentów w realizacji projektów oraz badanie opinii i satysfakcji 

beneficjentów z prowadzonego doradztwa. 

Łącznie w ramach działań komunikacyjnych wysłanych zostało 2340-maili – ujęto wśród nich 

także zaproszenia na bezpłatne spotkania szkoleniowe przygotowujące do aplikowania 

o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy 

LEADER” . Kampanii towarzyszyły ponadto artykuły na stronach internetowych (LGD i gmin 

wchodzących w jej skład) oraz na portalach społecznościowych (Facebook). 

Proces ewaluacji obejmuje także nadzór nad efektywnością i jakością funkcjonowania Biura 

LGD. Zawiera on przede wszystkim: ocenę pracy pracowników, sposób przekazywania 

informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz 

efektywność świadczonego doradztwa.  

W analizowanym okresie z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD 

skorzystało 58 podmiotów. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań indywidualnych 

oraz telefonicznie. 

Jedynie 14 podmiotów, którym udzielono doradztwa, zdecydowało się wypełnić ankietę 

dotyczącą jego poziomu. Doradztwo dotyczyło ogólnych zasad dotyczących funduszy PROW 

na lata 2014-2020 (14 przypadków, 100%). Wyniki oceny przedstawione zostały poniżej. 

Wykres 1. Formy przeprowadzonego doradztwa 
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Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy ankietowani skorzystali z bezpośredniej formy doradztwa, jaką jest spotkanie 

(14 przypadków). 

 

 

 

Wykres 2. Kategoria podmiotów, którym udzielono doradztwa 

 

100%

spotkanie

społeczny gospodarczy publiczny
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Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowana większość podmiotów, którym świadczono doradztwo reprezentowała sektor 

gospodarczy (10 osób; 71% ogółu). Niemniej jednak, w analizowanym okresie z doradztwa 

korzystały także podmioty reprezentujące sektor społeczny (3 osoby; 21% ogółu) oraz sektor 

publiczny (1 osoba; 7%). 

Wykres 3. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników udzielających doradztwa (znajomość zagadnień 

merytorycznych) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Korzystający z doradztwa bardzo pozytywnie oceniali wiedzę i kompetencje pracowników 

udzielających doradztwo. Ankietowani ocenili poziom wiedzy i kompetencji pracowników na 

bardzo wysoką (7 osób; 50% ogółu) oraz wysoką (7 osób; 50% ogółu). 

Wykres 4. Ocena poziomu obsługi (dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość) 

bardzo wysoka wysoka
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Źródło: opracowanie własne 

Z reguły pozytywnie oceniany był także poziom obsługi (m.in. dostępność, chęć udzielenia 

informacji, życzliwość). Większość ankietowanych oceniła poziom obsługi jako bardzo wysoki 

(8 osób, 57% ogółu) oraz wysoki (6 osób; 43% ogółu). 

Wykres 5. Ocena sposobu przekazywania informacji przez pracowników LGD 

 
Źródło: opracowanie własne 

Większość osób, którym udzielono doradztwa stwierdziła, że sposób przekazania informacji 

jest zrozumiały (12 osób; 86% ogółu), pozostałe osoby zaznaczyły opcję „trudno powiedzieć” 

(2 osoby, 14% ogółu). 

bardzo wysoki wysoki

zrozumiały trudno powiedzieć
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Wykres 6. Poczucie wzrostu wiedzy wśród podmiotów, którym udzielono doradztwa 

 
Źródło: opracowanie własne 

Prawie wszystkie osoby, którym udzielono doradztwa zadeklarowały poczucie wzrostu wiedzy 

na temat, którego ono dotyczyło (13 osób; 93% ogółu), jedna osoba nie zaznaczyła żadnej 

odpowiedzi. 

W dniach od 18 lutego do 4 listopada 2019 roku, w gminach członkowskich stowarzyszenia 

Blisko Krakowa, odbyły się 4 spotkania informacyjno-konsultacyjne. Spotkania dedykowane 

były organizacjom i instytucjom z obszaru objętego LSR, które chciałyby pozyskać dotacje 

w ramach PROW 2014-2020, na projekty w zakresie: podejmowania działalności 

gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, kreowania atrakcyjnych przestrzeni 

spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub uposażanie ogólnodostępnej, 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz kształtowanie 

oferty i promocji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko 

Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”. W trakcie spotkań omówione 

zostały szczegółowe warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz 

zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. We wszystkich spotkaniach 

udział wzięło 105 osób. 

 

 

Wykres 7. Zakres spotkania a oczekiwania uczestników 

Tak brak odpowedzi
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Źródło: opracowanie własne 

 

Jedynie 77 osób uczestniczących w spotkaniach wypełniło ankiety monitorujące ich jakość. 

Większość ankietowanych uznała, że zakres spotkania spełnił ich oczekiwania – 52% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 45% odpowiedzi „raczej tak”, natomiast 3% ankietowanych 

zaznaczyło „raczej nie”. 

Wykres 8. Ocena sposobu prowadzenia spotkania 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zdecydowania tak Raczej tak Raczej nie

Bardzo interesujący Zrozumiały/przystępny
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47% ankietowanych uznało sposób prowadzenia spotkania za „zrozumiały/przystępny”. Co 

więcej, 53% z uczestników uważało, że spotkania prowadzone były w sposób „bardzo 

interesujący”. 

Wykres 9. Ocena organizacji przedsięwzięcia 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zdecydowana większość (70%) uczestników spotkań zdecydowała się ocenić je na ocenę 5, 

będącą najwyższą oceną w skali. Wysoką notę 4 przyznało natomiast 20% uczestników, 

natomiast notę 3 przyznało 4% ogółu. 

 

Wykres 10. Ocena przygotowanych materiałów 

5 4 3
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Źródło: opracowanie własne 

Pozytywnie oceniona została także jakość przygotowanych na spotkania materiałów. 

Większość ankietowanych (65%) oceniła je na 5 punktów, czyli najwyższą ocenę w skali, 

natomiast 30% oceniło materiały na 4 punkty. 5% ogółu ankietowanych oceniła materiały na 3 

punkty. 

Wykres 11. Poczucie wzrostu wiedzy wśród uczestników spotkania 

 
Źródło: opracowanie własne 

5 4 3

Tak Nie
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Spośród 77 ankietowanych uczestników spotkania, aż 76 osób (99%) zadeklarowało wzrost 

wiedzy w zakresie objętym przedsięwzięciem. Należy więc uznać, że spotkania pozwoliły na 

podniesienie poziomu wiedzy uczestników, co przełożyło się w znacznej liczbie złożonych 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów. 

Należy więc uznać, że wykorzystane przez LGD Blisko Krakowa kanały komunikacji 

pozwoliły na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a sposób przygotowania materiałów oraz 

prowadzenia przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej społeczności były skuteczne 

i pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy zarówno o działalności samego stowarzyszenia, 

jak i o możliwościach i metodach wdrażania LSR.  
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DZIAŁALNOŚĆ LGD 

FUNKCJONOWANIE BIURA LGD I ORGANÓW STOWARZYSZENIA 

Biuro LGD 

W okresie objętym raportem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli przede wszystkim za 

prace związane z przeprowadzeniem naborów wniosków, a także przygotowanie dokumentów 

związanych z realizacją postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM0610003/15, objętej 

PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności:  

• udział w pracach związanych z aktualizowaniem LSR, 

• przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD. 

Ponadto prowadzone były działania z zakresu promocji i aktywizacji oraz działaniazwiązane 

z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia. 

Zarząd 

W 2019 roku Zarząd (VI kadencji) odbył 14 formalnych posiedzeń. Ponadto członkowie 

Zarządu uzgadniali, konsultowali i opiniowali sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem 

stowarzyszenia, będąc z pracownikami biura w kontakcie telefonicznym, mailowym 

i osobistym.Zarząd przygotował i zwołał Walne Zebrania Członków w terminie04.02.2019 r. 

W analizowanym okresie Zarząd podjął 37 uchwał. 

Rada LGD 

W roku 2019 Rada LGD odbyła 7 posiedzeń związanych z oceną i wyborem projektów do 

finansowania, złożonych w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019. 

• W dniu 09.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski 

złożone w ramach naborów 1/2019 na operacje z zakresu podejmowania działalności 

gospodarczej  (18 wniosków); 2/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności 

gospodarczej (10 wniosków). W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż 

część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub 

uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu 

posiedzenia do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez 

beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu  

30.04.2019 r. W dniu 07.05.2019 r. dokumentacja dotycząca ww. naborów została 

przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. 
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• W ramach naboru 1/2019 do LGD wpłynęły łącznie 4 protesty oraz w ramach naboru 

2/2019 wpłynęły łącznie 2 protesty, które rozpatrzone zostały na posiedzeniu Rady 

LGD w dniu 06.06.2019r. W wyniku ich weryfikacji Rada LGD uznała w ramach 

naboru 1/2019 trzy protesty za bezzasadne a jeden protest za częściowo zasadny. 

W ramach naboru 2/2019 Rada LGD uznała jeden protest za bezzasadny oraz jeden 

protest za zasadny. Protesty łącznie z uchwałami zawierającymi stanowisko Rady 

w zakresie podniesionych przez Wnioskodawców uwag zostały przekazane do 

UMWM. Zarząd Województwa uwzględnił dwa z przekazanych protestów i skierował 

je do ponownej oceny przez Radę LGD. Dnia 19.07.2019r. odbyło się posiedzenie Rady 

LGD, na którym ponownie dokonano omówienia tych protestów, które zostały 

uwzględnione przez UMWM, w wyniku czego Rada LGD postanowiła ocenić wnioski 

zgodnie ze stanowiskiem Urzędu. 

• W dniu 07.06.2019r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na którym dokonano korekty 

uchwał dotyczących ustalenia kwoty wsparcia dla dwóch wniosków złożonych 

w ramach naboru 2/2019. 

• W dniu 05.11.2019r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym rozpatrzono pismo 

otrzymane z Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, dotyczące 

ustosunkowania się organu decyzyjnego LGD wobec niedopełnienia obowiązku 

zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej przez Beneficjenta. Po weryfikacji 

wniosku za zgodność z Lokalnymi Kryteriami Wyboru członkowie Rady LGD podjęli 

decyzję o niezakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.  

• W dniu 18.12.2019r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski 

złożone w ramach naborów 3/2019 na operacje z zakresu rozwijania działalności 

gospodarczej (7 wniosków). W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż 

część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub 

uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu 

posiedzenia do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez 

beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu 03.01.2020r. W dniu 

10.01.2020r. dokumentacja dotycząca ww. naborów została przekazana do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. 
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Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania biura LGD oraz organów stowarzyszenia 

zawarte zostały we właściwych sprawozdaniach rocznych. 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa 

zwołał XXVI sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się w poniedziałek 4 

lutego 2019 roku w Radziszowie. Podczas spotkania podsumowano działalność stowarzyszenia 

Blisko Krakowa w 2018 roku oraz przedstawiono sprawozdania z działalności Rady, Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej. Ponadto przedstawiono propozycje głównych kierunków działania w 

następnych latach. 

W analizowanym roku Stowarzyszenie Blisko Krakowa przeprowadziło kolejną edycję 

wydarzenia ,,Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2019’’, czyli cykl wakacyjnych 

wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostało przez 

sześć gmin członkowskich stowarzyszenia oraz przez Powiat Krakowski. Z zabawą 

gościliśmyw każdej z gmin LGD Blisko Krakowa. Jej realizację rozpoczęły warsztaty 

w Piekarach i Liszkach następnie w Rzeszotarach, Mogilanach, Dolinie Aleksandrowickiej, 

Jaśkowicach i Czernichowie.  

Kontynuowano Patronat Skarby Blisko Krakowa. Założeniem patronatu było wsparcie 

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury na terenie gmin 

naszego obszaru, wykorzystujących Skarby Blisko Krakowa. Planowane wsparcie 

w wysokości 1000 zł dotyczyło współfinansowania przez LGD wskazanego działania, 

istotnego dla powodzenia całego przedsięwzięcia. W naborze przeprowadzonym od 20 lutego 

do 13 marca 2019 roku złożono łącznie 15 wniosków o przyznanie patronatu. Wszystkie 

złożone wnioski otrzymały wsparcie. 

Realizacja projektu pt. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie z gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów; LGD 

jest liderem projektu. Projekt przewiduje montaż w indywidualnych gospodarstwach 

domowych oraz budynkach użyteczności publicznej instalacji odnawialnych źródeł energii, 

takich jak: pompy ciepła, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę.  
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano następujące zadania: 

• Przeprowadzono dialog techniczny, w którym wzięły udział podmioty: Sanito 

Sp. z o.o., Inergis S.A. oraz Levada Sp. z o.o. Dialog posłużył zebraniu informacji 

niezbędnych dla szczegółowego i precyzyjnego przygotowania i określenia opisu 

przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert, warunków udziału 

w postępowaniu oraz innych treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

postanowień wzoru umowy, z zapewnieniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. 

• 20.03.2019 r. ogłoszono przetarg, który jednak z przyczyn proceduralnych został 

unieważniony. 

• Zatrudniono na umowę zlecenie Koordynatora biura projektu pn. „Czysta Energia 

Blisko Krakowa” oraz Specjalistę ds. rozliczeń i przepływów finansowych projektu pn. 

„Czysta Energia Blisko Krakowa”.  

• Przygotowano dokumentację związaną z przyjęciem ogólnych zasad dotyczących 

systemu księgowego dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu 

pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”. 

• 10.06.2019 r. ogłoszono drugie postępowanie przetargowe dotyczące wyboru 

wykonawcy, w którym złożone zostały 4 oferty. W trakcie trwania postępowania 

przetargowego udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na ponad 200 pytań, które wpłynęły 

drogą mailową. 

• Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 30.09.2019 r. – wybrano 

najkorzystniejszą ofertę firmy Sanito Sp. z o.o.  

• Do tego rozstrzygnięcia złożone zostały do Krajowej Izby Odwoławczej dwa odwołania 

wniesione przez firmy: INERGIS S.A. oraz Flexipower Sp. z o.o. S.K. Postępowanie 

KIO prowadzone było w październiku/listopadzie 2019 r., wyrok został ogłoszony w 

dniu 27 listopada 2019 r. Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dokonano 

unieważnia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 30.09.2019 r. i 

wykluczono firmę Sanito sp. z o.o., uznano jej ofertę za odrzuconą oraz dokonano 

odrzucenia ofert firm Flexipower Sp. z o.o. S.K. i HYMON ENERGY sp. z o.o. jako 

niezgodnych z SIWZ.  
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• Równocześnie wezwano Wykonawcę INERGIS S.A., którego oferta została uznana za  

najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

• Zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Przetargowej (Radziszów, 29.08.2019, 

17.09.2019, 27.09.2019, 22.10.2019). 

Ponadto w analizowanym okresie miały miejsce okolicznościowe warsztaty Blisko Krakowa. 

W dniach 5-7.04.2019 na terenie gmin Czernichów, Liszki oraz Świątniki Górne przy 

współpracy OSP Zagacie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach oraz Centrum Kultury 

w Świątnikach Górnych zorganizowano „Wielkanocne Warsztaty Blisko Krakowa”, 

a w dniach 7-8.12.2019 r. na terenie gmin Czernichów i Skawina, we współpracy z lokalnymi 

instytucjami kultury oraz kołem gospodyń wiejskich, odbyły się „Świąteczne Warsztaty Blisko 

Krakowa”. 
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ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

CEL OGÓLNY 

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

OBSZARU BLISKO KRAKOWA 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wo1.1 
Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w 

Małopolsce 
% 10,8 bd. bd. 5,9 

Wo1.2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym % 24,0 bd. bd. 18,0 

 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

I 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

 Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I 
Jednostka 

miary 

Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku* 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wr1.1.1 
Wzrost liczby osób korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
osoba 0 0 0 3480 

Wr1.1.2 
Liczba osób korzystających z obiektów 

infrastruktury kulturalnej 
osoba 0 0 0 12000 

Wr1.2.1. 
Liczba uczestników przedsięwzięć 

realizowanych w ramach wsparcia 
osoba 0 0 0 800 

Wr1.2.2. 
Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych 

w ramach wsparcia 
osoba 0 0 0 1200 

Wr1.3. 

Liczba osób korzystających z nowej lub 

zmodernizowanej infrastruktury technicznej 

drogowej w zakresie włączenia społecznego 

osoba 0 0 0 1200 

*dane w trakcie pozyskiwania 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

1.1 
Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 1.1.1. 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i/lub 

rekreacyjnej 

sztuka 0 2 4 30 

Wp 1.1.2. 

Liczba nowych,  zmodernizowanych i/lub 

doposażonych obiektów lub miejsc 

infrastruktury kulturalnej 

sztuka 0 1 2 8 

1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 1.2.1. 

Liczba przedsięwzięć polegających na 

stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie 

obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby 

Blisko Krakowa” 

sztuka 0 0 0 10 

Wp 1.2.2. 

Liczba przedsięwzięć służących promocji 

dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z 

wykorzystaniem marki „Skarby Blisko 

Krakowa” 

sztuka 0 0 0 12 
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1.3 
Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych 

dróg gminnych lub powiatowych 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 1.3.1. 
Liczba operacji w zakresie infrastruktury 

drogowej w zakresie włączenia społecznego 
obiekt 0 2 3 5 

 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

II 

ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE 

BLISKO KRAKOWA 

 Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I 
Jednostka 

miary 

Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wr2.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla 

wszystkich operacji zrealizowanych w ramach 

celu szczegółowego nr 2) 

sztuka 0 10 11 55 

Wr2.2 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób 

z grupy defaworyzowanej(ogółem dla 

wszystkich operacji zrealizowanych w ramach 

celu szczegółowego nr 2) 

sztuka 0 2 3 10 

Wr2.2.1 

Liczba wprowadzonych na rynek nowych 

lub znacząco ulepszonych innowacyjnych 

produktów, usług, realizowanych procesów, 

sposobów  organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy społecznych 

sztuka 0 8 9 12 

Wr2.3 

Liczba podmiotów korzystających 

z infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych 

podmiot 0 0 0 10 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 2.1.1 
Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa 
operacja 0 6 6 20 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.2 Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 2.2.1 
Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

podmiot 

gospodarczy 
0 2 3 33 

Wp 2.2.2 
Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowacje 
operacja 0 1 1 12 

2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
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 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 2.3.1 Liczba centrów przetwórstwa lokalnego sztuka 0 0 0 1 

 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

III 

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ 

DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE  DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ 

ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego 

I 
Jednostka miary 

Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku* 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wr3.1.1 
Liczba osób korzystających z produktów 

projektu 
osoba 0 0 0 380 

Wr3.1.2 
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i 

obiekty 
odwiedziny/rok 0 0 0 300 

Wr3.2 

Liczba uczestników i/lub odbiorców 

przedsięwzięć realizowanych w ramach 

wsparcia 

osoba 0 0 0 456 

Wr3.3.1 

Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie 

ochrony środowiska, w tym znajomości 

inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu. 

osoba 0 0 0 285 

Wr3.3.2 

Liczba osób, które podniosły wiedzę w 

kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy 

jakości życia 

osoba 0 0 0 285 

* dane w trakcie pozyskiwania 

3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa 
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 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 3.1.1 
Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze kultury 
operacja 0 0 0 5 

Wp 3.1.2 
Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko 

Krakowa objętych wsparciem 
obiekt 0 0 0 5 

3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 3.2.1 

Liczba podmiotów działających w sferze 

kultury, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

podmiot 0 0 0 8 

3.3 
Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego,w  tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących 

przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 3.3.1 

Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu 

kapitału społecznego, w tym w zakresie 

ochrony środowiska i/lub wspierających 

inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej 

spójności społecznej 

przedsięwzięcie 0 0 0 5 
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CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

IV 

ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA 

JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEZ DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ 

STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA 

 
Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego 

I 
Jednostka miary 

Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wr4 

Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie 

prowadzonych spotkań informacyjnych, 

szkoleń i doradztwa(ogółem dla wszystkich 

zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w 

ramach celu szczegółowego nr 4) 

osoba 0 230 582 671 

Wr4.1.1 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach 

informacyjno – konsultacyjnych osoba 0 105 366 560 

Wr4.1.2 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR, świadczonego w biurze 

LGD 

osoba 0 10 10 132 

Wr4.3.1. 

Liczba projektów wykorzystujących lokalne 

zasoby:  

- przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, -

turystyczne,  

- produkty lokalne 

projekt 0 0 0 3 

Wr4.3.2. 

Liczba projektów skierowanych do 

następujących grup docelowych: 

- przedsiębiorcy, 

-grupy defaworyzowane (określone w LSR) 

- młodzież, 

- turyści, 

- inne. 

projekt 0 0 0 3 

4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej 
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 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 4.1.1 
Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych 

LGD z mieszkańcami 
spotkanie 0 4 21 14 

Wp 4.1.2 
Liczba podmiotów, którym udzielono 

doradztwa 
podmiot 0 110 647 700 

Wp 4.1.3 Liczba miejsc pracy etat 0 4 4 4 

Wp. 4.1.4 Liczba funkcjonujących Biur LGD biuro 0 1 1 1 

Wp. 4.1.5 Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń osobodzień 0 58 157 350 

Wp. 4.1.6 
Liczba przedsięwzięć i materiałów 

promocyjnych 
sztuka 0 24 116 57 521 170 772 

4.2 Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 4.2.1 
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników 

LGD 
osobodzień 0 18 69 40 

Wp 4.2.2 Liczba osobodni dla organów LGD osobodzień 0 36 63 108 
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4.3 Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru 

 Wskaźniki produktu Jednostka miary 
Stan początkowy 

2016 rok 

Wartość 

osiągnięta w 

badanym roku 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

wdrażania LSR 

Plan na 

2023 rok 

Wp 4.3.1 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

w tym projektów współpracy 

międzynarodowej 

projekt 0 0 0 2 

Wp 4.3.2 Liczba przygotowanych projektów współpracy projekt 0 1 1 2 

Wp 4.3.3 
Liczba LGD uczestniczących w projektach 

współpracy 
LGD 0 2 2 12 

 


