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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 2017 rok i sporządzony został na
podstawie kwartalnych raportów monitorujących oraz 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
Stopień osiągania celów LSR,
poprzez realizację wskaźników LSR
Wpływ realizacji LSR na rozwój
społeczny i gospodarczy obszaru
LGD

•
•
•
•
•
•
•
•

Źródła danych i metody ich zbierania
ankiety beneficjentów,
sprawozdania beneficjentów,
rejestr danych LGD,
raporty monitorujące Biura 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 2017 roku przeprowadzone zostały pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy.
W okresie od 30 stycznia do 13 lutego 2017 roku przeprowadzono następujące nabory
wniosków:
•

1/2017 na realizację operacji z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

•

2/2017 na realizację operacji z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg
gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczowychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
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•

3/2017 na realizację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Wnioski ocenione w ramach powyższych naborów ocenione zostały 20 marca 2017 roku
i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach naboru
nr 1/2017 pozytywnie oceniono 8 operacji o łącznej kwocie 940 196,00 zł, z czego w limicie
środków (760 000,00 zł) zmieściło się 5 operacji. W ramach naboru 2/2017 pozytywnie
oceniono 3 operacje o łącznej kwocie 343 103,00 zł (limit środków 900 000,00 zł). W ramach
naboru 3/2017 pozytywnie oceniono 26 operacji o łącznej kwocie 4 336 304,00 zł, z czego
w limicie środków (1 460 000,00 zł) zmieściło się 10 operacji.
Według stanu na grudzień 2017 roku, w ramach naboru nr 1/2017 finalnie podpisano 5 umów
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 432 803,00 zł, natomiast w ramach naboru 2/2017
finalnie podpisano 3 umowy na łączną kwotę 318 806,00 zł. W okresie objętym ewaluacją nie
podpisano żadnej umowy z przedsiębiorcami na rozwój działalności gospodarczej (nabór
nr 3/2017).
Kolejne nabory w stowarzyszeniu przeprowadzono od 4 do 18 grudnia 2017 roku. Były to
nabory:
•

nr 4/2017 na realizację operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej;

•

nr 5/2017 na realizację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

W powyższych naborach złożono łącznie 55 wniosków, w tym 21 wniosków na operacje
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej o łącznej wnioskowanej kwocie pomocy
w wysokości 1 554 844,00 zł oraz 34 wnioski na operacje z zakresu podejmowania działalności
gospodarczej o łącznej wnioskowanej kwocie pomocy w wysokości 1 700 000,00 zł. Ocena
wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzona zostanie w I kwartale 2018 roku.
W ewaluowanym okresie prowadzone były także działania służące aktualizacji dokumentów
dotyczących PROW 2014-2020. W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.
Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wydaniem nowych
wytycznych MRiRW nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji
przez lokalne grupy działania, konieczne było wprowadzenie przez LGD odpowiednich zmian
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020, a także
w procedurach oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji. Zmiany te
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doprowadziły do zwołania 9 czerwca 2017 roku XXII Walnego Zebrania Członków LGD
Blisko Krakowa. Podczas spotkania przeprowadzone zostały ponadto wybory uzupełniające do
Rady LGD.
Kolejna aktualizacja dokumentacji stowarzyszenia wynikała z przeprowadzonej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia
naboru oraz wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach
poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność’ (dot. naborów nr 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017). Stowarzyszeniu
przedstawiono rekomendacje, mające na celu usprawnienie wdrażania LSR. Sugestie te
dotyczyły m.in. lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ponadto w związku z wejściem w życie
Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, konieczne było
wprowadzenie przez LGD odpowiednich zmian w procedurach oceny i wyboru operacji.
Proces aktualizacji dokumentów prowadzony był przez cały monitorowany kwartał.
Wprowadzenie wskazanych zmian było warunkiem uruchomienia kolejnych naborów
wniosków w ramach PROW 2014-2020. Efektem konsultacji społecznych i wprowadzonych
zmian było XXIII Walne Zebranie Członków, zwołane 9 listopada 2017 roku.. Aktualizacja
procedur i kryteriów wyboru operacji umożliwiła przeprowadzenie naborów nr 4/2017 oraz
5/2017.
W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były natomiast 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 131 podmiotom
(Wp. 4.1.2). Ponadto, w analizowanym okresie funkcjonowało Biuro LGD (Wp. 4.1.4),
zatrudniające od marca 2017 roku 4 pracowników (Wp. 4.1.3).
W 2017 roku rozpoczęto także prace w ramach przedsięwzięcia 4.3 Działania w zakresie
współpracy służącej rozwojowi obszaru. W dniu 27 listopada 2017 roku, w biurze
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przedstawiciele stowarzyszenia Blisko
Krakowa oraz LGD Powiatu Wielickiego, podpisali umowę partnerską. Rozpoczęto tym
samym prace nad partnerskim projektem współpracy „Wyskocz za Kraków” - stowarzyszenie
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Blisko Krakowa pełni rolę wiodącego partnera projektu. Realizacja projektu służyć będzie
zrównoważonemu

rozwojowi

lokalnych

obszarów

wiejskich,

zwłaszcza

potencjału

turystycznego i rekreacyjnego, ale także promocji aktywnego trybu życia, dbałości o lokalne
dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Projekt pod nazwą: „Wyskocz za Kraków”
będzie polegał na promocji obszaru objętego LSR obu partnerów projektu (terytorium
graniczące z Krakowem od strony zachodniej i południowej) poprzez stworzenie
i rozreklamowanie produktu turystycznego: pięciu tras turystycznych wytyczonych na obszarze
gmin wchodzących w skład LGD Blisko Krakowa oraz LGD Powiatu Wielickiego. Wytyczone
trasy bazować będą na istniejących walorach krajobrazowych i przyrodniczych i będą
wykorzystywać lokalną infrastrukturę turystyczną oraz lokalną przedsiębiorczość związaną
z branżą turystyczną i rekreacyjną. W dniu 21 grudnia 2017 roku wspólnie przygotowany
wniosek o przyznanie pomocy został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego.
W ramach tego samego przedsięwzięcia (4.3 Działania w zakresie współpracy służącej
rozwojowi obszaru) zainicjowano także prace nad drugim projektem współpracy, pn. „Smak
na Małopolski Produkt, czyli Biznes ze Smakiem”. Celem projektu jest rozwój rynku
produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych pochodzących z terenu województwa
Małopolskiego poprzez zbudowanie wspólnego wizerunku oraz stworzenie sieci dystrybucji
produktów. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 13 Lokalnych Grup Działania, w tym
z Finlandii oraz Portugalii. Jego złożenie oraz rozpoczęcie realizacji przewidziane są na 2018
rok.
Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji poszczególnych celów zawartych
w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku
1 do niniejszego raportu.
Ze względu na fakt, że dopiero w drugiej połowie 2017 roku podpisano pierwsze umowy w
ramach PROW 2014-2020, a żaden z Beneficjentów nie rozliczył do końca analizowanego
okresu wniosków o przyznanie pomocy, odstąpiono od oceny celowości i trafności
realizowanych w ramach LSR założeń (skuteczność) oraz stopnia zaspokojenia potrzeb
beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych przedsięwzięć (użyteczność).
Aspekty te ocenione i przeanalizowane zostaną w kolejnym raporcie ewaluacyjnym.
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Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD
Podobnie jak w przypadku ewaluacji stopnia osiągania celów LSR, ze względu na brak
rozliczonych wniosków o przyznanie pomocy, Komisja Rewizyjna odstąpiła od badania
wpływu działań LGD na procesy rozwojowe zachodzące na terenie gmin tworzących LGD
(trafność) oraz oceny trwałości przedsięwzięć. Aspekty te ocenione i przeanalizowane zostaną
w kolejnym raporcie ewaluacyjnym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR
Stowarzyszenie rozpoczęło 2017 rok od przeprowadzenia trzech naborów wniosków
o przyznanie pomocy, jednakże w kolejnych miesiącach analizowanego okresu konieczne było
wprowadzanie kolejnych zmian w LSR oraz procedurach i kryteriach wyboru operacji.
W efekcie harmonogram naboru wniosków aktualizowany był dwukrotnie, w czerwcu
i październiku 2017 roku. W wyniku przeprowadzonych aktualizacji LGD uruchomiło łącznie
5 naborów wniosków, czyli wypełniło zobowiązania umowy ramowej w zakresie
harmonogramu naborów wniosków.
Należy jednakże podkreślić, że realizacja naborów wniosków oraz dostosowywanie
dokumentacji nie przekłada się na terminowość kontraktacji umów o przyznanie pomocy,
co sprawia, że w budżecie stowarzyszenia związanym z PROW 2014-2020 wyraźnie
uwidacznia się dysproporcja pomiędzy kosztami funkcjonowania biura LGD, a faktycznymi
efektami wdrażania LSR (realizowanymi projektami). Udostępniane przez stowarzyszenie
zestawienia rzeczowo-finansowe wykazują, że od momentu podpisania umowy ramowej
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wydano 381 697,33 zł na
funkcjonowanie biura LGD oraz aktywizację mieszkańców, w tym promocję LSR, szkolenia
dla potencjalnych Beneficjentów PROW 2014-2020 oraz spotkania informacyjnokonsultacyjne. W przeprowadzonych w I kwartale 2017 roku naborach do dofinansowania
wybrano łącznie (uwzględniając także procedurę odwoławczą dla Beneficjentów) 39 wniosków
o przyznanie pomocy. Tymczasem do końca całego roku objętego ewaluacją podpisano łącznie
8 umów w ramach naborów nr 1/2017 (5 przedsięwzięć z zakresu infrastruktury rekreacyjnej)
oraz 2/2017 (3 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej). Do końca 2017 roku nie
podpisano żadnej umowy z przedsiębiorcami chcącymi rozwijać działalność gospodarczą
(nabór nr 3/2017). Przedłużający się czas oceny wniosków i podpisywania umów przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego rzutuje negatywnie na harmonogram finansowy
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LGD, co skutkować może utratą płynności finansowej w zakresie PROW 2014-2020 oraz
niezrealizowaniem zobowiązań z umowy ramowej w perspektywie 31 grudnia 2018 roku
(tzw. kamień milowy LSR). Zalecane jest kontynuowanie podejmowanych przez Zarząd LGD
działań mających na celu podnoszenie jakości i efektywności współpracy stowarzyszenia
z Urzędem Marszałkowskim.

Budżet
W okresie sprawozdawczym wykorzystane były wyłącznie środki finansowe z zakresu kosztów
bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 262 732,49 PLN wobec
zaplanowanych 256 058,00 PLN. Kwota ta stanowiła 13,4% wsparcia przyznanego w tym
zakresie na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020. Od początku 2016 roku wykorzystano
łącznie 482 906,54 PLN, to znaczy 24,7% wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.
Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 6 563,25 PLN wobec zaplanowanych
31 725,00 PLN. Stanowiło to zaledwie 2,6% wsparcia finansowego w tym zakresie w ramach
PROW 2014-2020. Od 2016 roku wykorzystano łącznie 27 472,10 PLN, co stanowi 11,0%
wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.
Budżet w badanym roku
Zakres wsparcia
Realizacja LSR
Współpraca
Koszty bieżące
Aktywizacja
Razem

Planowany

Zrealizowany

256 058,00
31 725,00
257 626,71

262 732,49
6 563,25
269 295,74

Budżet
zrealizowany od
początku
wdrażania LSR
0,00
0,00
482 906,54
27 472,10
510 378,64

Wsparcie
finansowe
PROW (PLN)
9 900 000,00
198 000,00
1 955 600,00
249 400,00
12 303 000,00

Ogółem, w analizowanym przedziale czasu, wykorzystano 269 295,74 PLN, co stanowiło
2,2 % całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW.
Różnice w zaplanowanych i zrealizowanych wydatkach w ramach kosztów bieżących wynikały
m.in. z przesunięcia terminu zatrudnienia specjalisty ds. procedur i monitoringu na marzec
2017 r. (A.I.4). Ponadto, w 2017 roku nie zakończono prac nad utworzeniem strony
internetowej (A.II.10), a poniesiono jedynie koszty utrzymania dotychczasowej strony,
natomiast finalizację nowej strony (ze względu na przedłużające się prace związane
z przygotowaniem technicznym strony i migracją danych) przesunięto na 2018 rok. Ponadto ze względu na złożoność i istotność ochrony danych osobowych, w tym danych Beneficjentów
- Zarząd stowarzyszenia zdecydował się na powierzenie tego działania firmie zewnętrznej na
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podstawie umowy (A.II.14). Ze względu na zabytkowy charakter siedziby LGD (Dwór
Dzieduszyckich) zwiększeniu uległ także koszt montażu szyldu stowarzyszenia, wymaganego
księgą wizualizacji PROW 2014-2020 (A.II.12).
Oszczędności w budżecie wynikają przede wszystkim z niższych niż zaplanowane kosztów
realizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla beneficjentów,
pracowników i członków organów LGD, a także przygotowania materiałów promocyjnych
(pozycje AIV i A.V oraz B.I, B.II i B.III).
Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione
zostało w Załączniku 2 do niniejszego raportu.

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

60 800 wyświetleń (10 578 odbiorców)

Licznik wyświetleń artykułów, w tym
Facebook

14 801 wyświetleń (20 278 odbiorców)

Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów

69 ankiet

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
na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób
należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR);
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•

Wspieranie beneficjentów w realizacji projektów oraz badanie opinii i satysfakcji
beneficjentów z prowadzonego doradztwa.

Łącznie w ramach działań komunikacyjnych wysłanych zostało 2 358 e-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” w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej (568 maili
wysłanych przedstawicielom sektora gospodarczego).. Kampanii towarzyszyły ponadto
artykuły na stronach internetowych (LGD i gmin wchodzących w jej skład) oraz na portalach
społecznościowych (Facebook).
Dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne dot. aktualizacji Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz procedur i kryteriów
wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 - w terminie od 25 maja do 6 czerwca 2017 r.
oraz w terminie od 30 października do 7 listopada 2017 r.. Informacje o konsultacjach przesłane
zostały drogą mailową do 268 osób (II kwartał 2017 r.) oraz zamieszczone na stronie
internetowej LGD oraz gmin wchodzących w jej skład.
W analizowanym okresie przeprowadzono także dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne –
w Radziszowie w dn. 10 maja 2017 r. (dedykowane mieszkańcom gmin Skawina, Mogilany
i Świątniki Górne) oraz w Zabierzowie w dn. 11 maja 2017 r. (dedykowanie mieszkańcom gmin
Czernichów, Liszki oraz Zabierzów). W trakcie spotkań omówione zostały szczegółowo zasady
pozyskiwania dotacji oraz zasady oceny i wyboru operacji grantowych przez LGD. Poruszone
zostaną również zagadnienia dotyczące prawidłowego przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej dla projektów grantowych. W spotkaniach wzięły udział łącznie 32 osoby.
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 131 osób. Doradztwo prowadzone było w formie spotkań indywidualnych (119
spotkań), a także telefonicznie (22 przypadki).
Jedynie 69 podmiotów, którym udzielono doradztwa, zdecydowało się wypełnić ankietę
dotyczącą jego poziomu. Doradztwo dotyczyło zarówno ogólnych zasad dotyczących funduszy
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PROW na lata 2014-2020 (52 przypadki; 75,4%), jak i w zasad wypełniania wniosków o
przyznanie pomocy (17 przypadków; 24,6%). Wyniki oceny przedstawione zostały poniżej.
Wykres 1. Formy przeprowadzonego doradztwa
4,3%

spotkanie
telefon
e-mail
95,7%

Źródło: opracowanie własne

Prawie 96% wszystkich ankietowanych skorzystało z bezpośredniej formy doradztwa, jaką jest
spotkanie (66 przypadków). Drugą formą pozyskiwania informacji przez beneficjentów były
rozmowy telefoniczne – w 2017 roku skorzystały z niej 3 osoby, które wypełniły ankietę
(4,3%). Żaden z ankietowanych nie korzystał z doradztwa w formie e-mail.
Wykres 2. Kategoria podmiotów, którym udzielono doradztwa

7,2%

gospodarczy

17,4%

społeczny

75,4%

publiczny

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość podmiotów, którym świadczono doradztwo reprezentowała sektor
gospodarczy (52 osoby; 75,4% ogółu). Niemniej jednak, w analizowanym okresie z doradztwa
korzystały także podmioty reprezentujące sektor społeczny (12 osób; 17,43% ogółu) oraz
sektor publiczny (5 przypadków; 7,2% ogółu).
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Wykres 3. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników udzielających doradztwa (znajomość zagadnień
merytorycznych)
8,7%
Bardzo wysoka
Wysoka
Przeciętna
Niska
91,3%
Bardzo niska
Źródło: opracowanie własne

Korzystający z doradztwa bardzo pozytywnie oceniali wiedzę i kompetencje pracowników
udzielających doradztwo. Wszyscy ankietowani uznali ich przygotowanie merytoryczne
za bardzo wysokie (63 osoby; 73,7% ogółu) lub wysokie (6 osób; 8,7% ogółu).
Wykres 4. Ocena poziomu obsługi (dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość)
1,4%
Bardzo
wysoki

7,2%

Wysoki
Przeciętny
Niski
91,3%
Bardzo niski

Źródło: opracowanie własne

Z reguły pozytywnie oceniany był także poziom obsługi (m.in. dostępność, chęć udzielenia
informacji, życzliwość). Aż 63 ankietowanych oceniło poziom obsługi jako bardzo wysoki
(91,3% ogółu), natomiast

5 osób oceniło go jako wysoki (7,2% ogółu). Jedna osoba

(1,4% ogółu) oceniła poziom obsługi jako przeciętny.
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Wykres 5. Ocena sposobu przekazywania informacji przez pracowników LGD
1,4%
Zrozumiały

Niezrozumiały

Trudno
powiedzieć

98,6%

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość osób, którym udzielono doradztwa oceniła sposób przekazywania
informacji przez pracowników LGD jako zrozumiały (68 osób; 98,6% ogółu). Jedna osoba
uznała go natomiast za niezrozumiały (1,4% ogółu).
Wykres 6. Poczucie wzrostu wiedzy wśród podmiotów, którym udzielono doradztwa
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Tak

Nie

100,0%

120,0%

98,6%

1,4%

Źródło: opracowanie własne

Podobnie, zdecydowana większość osób, którym udzielono doradztwa zadeklarowała poczucie
wzrostu wiedzy na temat, którego ono dotyczyło (68 osób; 98,6% ogółu). Zaledwie jedna osoba
nie odczuła wzrostu wiedzy na temat, którego dotyczyło doradztwo (1,4% ogółu).
W analizowanym kwartale przeprowadzone zostały także następujące przedsięwzięcia
z zakresu animacji lokalnej:
•

organizacja 4 spotkań informacyjno-konsultacyjnych - w trakcie dwóch spotkań
omówiono szczegółowo zasady oceniania i wyboru operacji grantowych, wraz
z omówieniem sposobów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (10 i 11 maja 2017
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r.), a dwa spotkania dotyczyły konsultacji społecznych aktualizacji LSR i dokumentów
naborowych (6 czerwca i 7 listopada 2017 r.);
•

organizacja dwóch spotkań szkoleniowych przygotowującego do aplikowania
o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
Inicjatywy LEADER” w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności
gospodarczej (odpowiednio 21 i 22 listopada 2017 r.).

Łącznie w spotkaniach udział wzięło 80 uczestników. W spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych uczestniczyło łącznie 35 osób, natomiast w spotkaniach szkoleniowych
uczestniczyły 45 osób.
Wykres 7. Zakres spotkania a oczekiwania uczestników

49,1%
50,9%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Spośród wszystkich uczestników przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej, 57 osób wypełniło
ankiety monitorujące jakość spotkań. Wszyscy uznali, że zakres spotkania spełnił ich
oczekiwania – 50,9% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 49,1% odpowiedzi „raczej tak”.
Wykres 8. Ocena sposobu prowadzenia przedsięwzięcia

45,6%
54,4%

bardzo interesujący

przystępny

mało interesujący

niezrozumiały

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani w większości (54,4%) uznali sposób prowadzenia spotkania za „bardzo
interesujący”. Co więcej, pozostali uczestnicy uważają, że spotkania prowadzone były
w sposób „przystępny”.
Wykres 9. Ocena organizacji przedsięwzięcia
1,8%
5,3%

1
2
26,3%

3
4

66,7%

5
brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość (66,7%) uczestników spotkań zdecydowała się ocenić je na ocenę 5,
będącą najwyższą oceną w skali. Wysoką notę 4 przyznało prawie 30,0% uczestników.
Zaledwie 7,1% uczestników negatywnie oceniło organizację przedsięwzięcia (suma ocen 1 i 2).
Wykres 10. Ocena przygotowanych materiałów
1,8%

1,8%

3,5%

33,3%
59,6%

1

2

3

4

5

brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Pozytywnie oceniona została także jakość przygotowanych na spotkania materiałów. Ponad
połowa z ankietowanych (49,3%) oceniło je na 5 punktów, czyli najwyższą ocenę w skali,
natomiast aż 33,3% oceniło materiały na 4 punkty.
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Wykres 11. Poczucie wzrostu wiedzy wśród uczestników spotkania
3,5% 3,5%

93,0%

Tak

Nie

brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne

Spośród 57 ankietowanych uczestników spotkań, aż 53 osoby (93,0%) zadeklarowały wzrost
wiedzy w zakresie objętym przedsięwzięciem.
W ramach bieżącej komunikacji z mieszkańcami podtrzymany został także – opracowany
w 2016 roku - System Obsługi Wnioskodawców „Od pomysłu do projektu”, którego
elementem było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do składania zamiarów realizacji
operacji oraz możliwość współpracy nad wnioskiem o przyznanie pomocy w formie fiszek
projektowych, co pozwoliło Stowarzyszeniu rozeznać poziom zainteresowania przyszłymi
naborami oraz umożliwia skuteczną komunikację i dotarcie z informacjami o naborach do
zainteresowanych.
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.

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
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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;

•

przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu
i kontroli grantobiorców;

•

przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD;

•

przygotowanie zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz procedurą ustalania
i zmiany kryteriów.

Ponadto prowadzone były działania z zakresu promocji i aktywizacji oraz działania związane
z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia.
Zarząd
W 2017 roku Zarząd IV kadencji odbył 2 posiedzenia, a ponadto przygotował i zwołał
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków w terminie 31.01.2017 r. Zarząd V
kadencji odbył natomiast 14 formalnych posiedzeń. Członkowie Zarządu uzgadniali,
konsultowali i opiniowali ponadto wiele spraw bieżących, pozostając z pracownikami biura
w systematycznym kontakcie telefonicznym, mailowym i osobistym. Zarząd V kadencji
przygotował i zwołał Walne Zebrania Członków w terminach: 09.06.2017 r. oraz 09.11.2017 r.
Ponadto podjął 35 uchwał.

Rada LGD
W roku 2017 Rada LGD odbyła 4 posiedzenia związane z oceną i wyborem projektów do
finansowania, złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017:
•

W dniu 20.03.2017 odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski
złożone w ramach naboru 1/2017 (12 wniosków); 2/2017 (3 wnioski) oraz 3/2017
(48 wniosków). W dniu 28.03.2017 r. dokumentacja dotycząca przeprowadzonych
naborów

została

przekazana

do

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Małopolskiego.
•

W związku z wpłynięciem do LGD protestów dotyczących wyników oceny wniosków
złożonych w ramach przeprowadzonych naborów, w dniu 11 kwietnia 2017 Rada LGD
odbyła posiedzenie, na którym rozpatrzone zostały ww. protesty. W ramach naboru
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3/2017 Rada rozpatrzyła łącznie 13 protestów, z czego 11 uznanych zostało za
niezasadne, a dwa uznano za częściowo zasadne. W ramach naboru 1/2017 Rada
rozpatrzyła 1 protest, uznając go za częściowo zasadny. Protesty wraz z zajętym
w sprawie stanowiskiem Rady LGD zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
•

W dniu 26 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady LGD, na którym
omówione zostały uwagi dotyczące naborów 1/2017, 2/2017 i 3/2017 zgłoszone przez
Zarząd Województwa oraz rozpatrzone zostały protesty dotyczące naboru 3/2017,
uwzględnione przez Zarząd Województwa. Po przeanalizowaniu decyzji Zarządu
Województwa, Rada LGD postanowiła ocenić wnioski zgodnie ze stanowiskiem
Urzędu;

•

W dniu 3 lipca 2017 r. Rada LGD ponownie odbyła posiedzenie w trakcie, którego
odniosła się do kolejnych uwag ZW dotyczących naboru 3/2017 oraz uwzględnionych
przez ZW protestów dotyczących tego naboru. Po przeanalizowaniu decyzji Zarządu
Województwa Rada LGD postanowiła ocenić wnioski z protestów zgodnie ze
stanowiskiem Urzędu.

Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania biura LGD oraz organów stowarzyszenia
zawarte zostały we właściwych sprawozdaniach rocznych oraz sprawozdaniach z kadencji
władz stowarzyszenia.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

W dniu 31 stycznia 2017 roku, w Urzędzie Gminy Mogilany, odbyło się XXI - sprawozdawczowyborcze Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa .Podczas posiedzenia
podsumowano działalność LGD Blisko Krakowa w ciągu IV kadencji, tj. w latach 2015-2016.
Przedstawiono i zaakceptowano sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdania
z dwuletniej pracy organów LGD: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, a także sprawozdanie
z działalności Biura. Podczas spotkania zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia na
kolejną kadencję na lata 2017-2019. Bezpośrednio po Walnym Zebraniu Członków odbyły się
pierwsze

posiedzenia

nowo

wybranych

władz

stowarzyszenia,

ukonstytuowały się Zarząd oraz Rada LGD.
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Kolejne, XXII Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa odbyło się w dniu 9 czerwca
2017 roku, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie .Podczas posiedzenia omówiono kwestie
związane ze zmianami procedur oceny i wyboru operacji, zmianami lokalnych kryteriów
wyboru operacji oraz konieczności wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Dokumentacja naborowa LGD była
aktualizowana kolejny raz podczas XXIII Walnego Zebrania Członków LGD Blisko Krakowa,
które odbyło się 9 listopada 2017 r. w siedzibie LGD w Radziszowie.
W analizowanym okresie realizowane były także zadania związane z pełnieniem przez Biuro
LGD funkcji sekretariatu Partnerstwa „Razem Blisko Krakowa”. W dniu 28 lutego 2017 roku
w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyło się pierwsze Forum Tematyczne pt. "Rozwój
Oferty Czasu Wolnego na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa". Jednym z efektów
spotkania była organizacja wyjazdu studyjnego pt. "Oferta czasu wolnego Blisko Krakowa" (21
marca 2017 r. odbyła się I część wyjazdu, natomiast 11 kwietnia 2017 r. jego kolejna część).
W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele instytucji kultury oraz wydziałów promocji
urzędów gmin należących do obszaru Blisko Krakowa. Celem wydarzenia było zapoznanie się
z zasobami kulturowymi i przyrodniczymi gmin Świątniki Górne, Mogilany i Skawina.

W efekcie wyjazdów zorganizowano także drugie Forum Tematyczne „Rozwój oferty czasu
wolnego na Obszarze Funkcjonalnym Blisko Krakowa - perspektywa współpracy” (26 kwietnia
2017 r.).
W ramach Partnerstwa odbyło się również forum pt. „Jakość powietrza na terenie obszaru
funkcjonalnego Blisko Krakowa” (28 marca 2017 r.). Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele urzędów gminy Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów
oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Krakowie. Celem forum była wymiana
doświadczeń w zakresie działań dążących do ograniczenia niskiej emisji, kontroli palenisk,
monitoringu jakości powietrza, prowadzenia akcji informacyjnych oraz pozyskiwania funduszy
zewnętrznych. Jego kontynuacja nastąpiła 27 czerwca 2017 r.
Ponad to w ramach współpracy zorganizowano także fora pn. ,,Współdziałanie w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej” (3 kwietnia 2017 r.) oraz „Współpraca jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie aplikowania o środki w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020” (30 sierpnia 2017 r.).
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W dniu 25 maja 2017, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, odbyła się Rada Partnerstwa,
na której podsumowano działania z funkcjonowania sekretariatu Partnerstwa ,,Razem Blisko
Krakowa’’ oraz przedstawiono rezultaty wspomnianych forów merytorycznych.
W 2017 roku Stowarzyszenie Blisko Krakowa zrealizowało wydarzenie ,,Zabawa Odkrywaj
Skarby Blisko Krakowa 2017’’, czyli cykl wakacyjnych wydarzeń dedykowanych dzieciom
i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostało przez sześć gmin członkowskich
stowarzyszenia

oraz

przez

Powiat

Krakowski.

Warsztaty

realizowane

były

w miejscowościach każdej z gmin LGD Blisko Krakowa - w Woli Radziszowskiej następnie
w Piekarach, Mogilanach, Zabierzowie, Czernichowie i Świątnikach Górnych. W 2017 roku
odbył się również 3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa, rozpoczęty 30 września
2017 roku w Rudawie. Istotą rajdu było połączenie spotkań z kulturą, historią, turystyką
i rekreacją regionu. Dwudziesto-siedmio kilometrowa trasa wiodła przez niezwykle urokliwe
miejsca gminy Zabierzów. Rowerzyści musieli pokonać pętlę biegnącą przez miejscowości:
Radwanowice – Brzezinka – Kobylany – Karniowice – Bolechowice – Więckowice –
Niegoszowice – Rudawa. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać niezwykłe formy krasowe Jury
Krakowsko-Częstochowskiej,

m.in.

Dolinę

Kobylańską

i Dolinę

Bolechowicką.

Współorganizatorami wydarzenia były gminy stowarzyszenia Blisko Krakowa: Czernichów,
Liszki, Zabierzów ,Skawina ,Mogilany i Świątniki Górne. Projekt został zrealizowany również
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, za które zostały zakupione m.in.
nagrody rzeczowe, materiały i gadżety promocyjne jak również medale dla uczestników Rajdu
oraz gra terenowa.
Ponadto w dniu 31 sierpnia br. w siedzibie stowarzyszenia miała miejsce wizyta studyjna
ukraińskich samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych
inicjatyw społecznych. Wizytę tą zorganizowała FRDL MISTiA w ramach projektu
,, Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys
gromadach Ukrainy’’, a finansowana przez Program Rozwoju Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNDP) oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie. Podczas wizyty
strona ukraińska zapoznała się z rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji
i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej.
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W IV kwartale 2017 roku w ramach Partnerstwa Razem Blisko Krakowa podjęto decyzję
o aplikowaniu o środki w ramach p Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W grudniu 2017 roku stowarzyszenie Blisko
Krakowa złożyło wniosek na partnerski projekt 6 gmin obszaru pod nazwą Czysta energia
Blisko Krakowa. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię
cieplną i elektryczną w oparciu o OZE, w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz
w obiektach publicznych.
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ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE
CEL OGÓLNY

Wo1.1
Wo1.2

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

Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w
Małopolsce
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym

%

10,8

bd.

bd.

5,9

%

24,0

bd.

bd.

18,0

CEL
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO
SZCZEGÓŁOWY
I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
I
Wartość
Wartość
Jednostka Stan początkowy
osiągnięta od
Plan na
Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I
osiągnięta w
miary
2016 rok
początku
2023 rok
badanym roku
wdrażania LSR
Wzrost liczby osób korzystających z
Wr1.1.1
obiektów infrastruktury turystycznej i
osoba
0
0
0
3480
rekreacyjnej
Liczba osób korzystających z obiektów
Wr1.1.2
osoba
0
0
0
12000
infrastruktury kulturalnej
Liczba uczestników przedsięwzięć
Wr1.2.1.
osoba
0
0
0
800
realizowanych w ramach wsparcia
Liczba odbiorców przedsięwzięć
Wr1.2.2.
osoba
0
0
0
1200
realizowanych w ramach wsparcia
Liczba osób korzystających z nowej lub
Wr1.3.
zmodernizowanej infrastruktury technicznej
osoba
0
0
0
1200
drogowej w zakresie włączenia społecznego
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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

Wp 1.1.1.

Wp 1.1.2.

1.2

Liczba nowych lub zmodernizowanych
obiektów infrastruktury turystycznej i/lub
rekreacyjnej
Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub
doposażonych obiektów lub miejsc
infrastruktury kulturalnej

Wp 1.2.2.

Plan na
2023 rok

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

sztuka

0

0

0

30

sztuka

0

0

0

8

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

Wskaźniki produktu

Wp 1.2.1.

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Liczba przedsięwzięć polegających na
stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie
obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby
Blisko Krakowa”
Liczba przedsięwzięć służących promocji
dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z
wykorzystaniem marki „Skarby Blisko
Krakowa”

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

sztuka

0

0

0

10

sztuka

0

0

0

12
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1.3

Wp 1.3.1.

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

Liczba operacji w zakresie infrastruktury
drogowej w zakresie włączenia społecznego

obiekt

0

0

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

0

5

CEL
ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA
SZCZEGÓŁOWY
OBSZARZE BLISKO KRAKOWA
II
Wartość
Wartość
Wskaźniki oddziaływania dla celu
Jednostka Stan początkowy
osiągnięta od
Plan na
osiągnięta w
szczegółowego I
miary
2016 rok
początku
2023 rok
badanym roku
wdrażania LSR
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem
Wr2.1
dla wszystkich operacji zrealizowanych w
sztuka
0
0
0
55
ramach celu szczegółowego nr 2)
Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób
z grupy defaworyzowanej (ogółem dla
Wr2.2
sztuka
0
0
0
10
wszystkich operacji zrealizowanych w
ramach celu szczegółowego nr 2)
Liczba wprowadzonych na rynek nowych
lub znacząco ulepszonych innowacyjnych
produktów, usług, realizowanych procesów,
sposobów organizacji lub nowego sposobu
Wr2.2.1
sztuka
0
0
0
12
wykorzystania lub zmobilizowania
istniejących lokalnych zasobów
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
czy społecznych
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Wr2.3

Liczba podmiotów korzystających
z infrastruktury służącej przetwarzaniu
produktów rolnych

podmiot

0

0

0

10

PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1

Wp 2.1.1

Zakładanie nowych działalności gospodarczych
Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Liczba operacji polegających na utworzeniu
nowego przedsiębiorstwa

operacja

0

0

0

20

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.2

Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Wp 2.2.1

Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa

podmiot
gospodarczy

0

0

0

33

Wp 2.2.2

Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje

operacja

0

0

0

12
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2.3

Wp 2.3.1

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Liczba centrów przetwórstwa lokalnego

sztuka

0

0

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

0

1

CEL
KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ
SZCZEGÓŁOWY DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O
III
OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM
Wartość
Wartość
osiągnięta od
Wskaźniki oddziaływania dla celu
Jednostka
Stan początkowy
Plan na
osiągnięta w
początku
szczegółowego I
miary
2016 rok
2023 rok
badanym roku
wdrażania
LSR
Liczba osób korzystających z produktów
Wr3.1.1
osoba
0
0
0
380
projektu
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i
Wr3.1.2
odwiedziny/rok
0
0
0
300
obiekty
Liczba uczestników i/lub odbiorców
Wr3.2
przedsięwzięć realizowanych w ramach
osoba
0
0
0
456
wsparcia
Liczba osób, które podniosły wiedzę w
zakresie ochrony środowiska, w tym
Wr3.3.1
osoba
0
0
0
285
znajomości inicjatyw służących
przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Liczba osób, które podniosły wiedzę w
Wr3.3.2
kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy
osoba
0
0
0
285
jakości życia
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3.1

Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa
Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

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

Wp 3.2.1

3.3

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

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

podmiot

0

0

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

0

8

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
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Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok
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Wp 3.3.1

Liczba przedsięwzięć służących
wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w
zakresie ochrony środowiska i/lub
wspierających inicjatywy służące
przedsięwzięcie
przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także
zwiększeniu wewnętrznej spójności
społecznej

0

0

0

5

CEL
ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ
SZCZEGÓŁOWY PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEZ DZIAŁANIA
IV
REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA
Wartość
Wartość
osiągnięta od
Wskaźniki oddziaływania dla celu
Jednostka
Stan początkowy
Plan na
osiągnięta w
początku
szczegółowego I
miary
2016 rok
2023 rok
badanym roku
wdrażania
LSR
Liczba osób, które podniosły wiedzę w
efekcie prowadzonych spotkań
informacyjnych, szkoleń i doradztwa
Wr4
osoba
0
119
323
671
(ogółem dla wszystkich zadań i
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach
celu szczegółowego nr 4)
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach
Wr4.1.1
osoba
0
77
218
560
informacyjno – konsultacyjnych

Wr4.1.2

Wr4.3.1.

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po
uprzednim udzieleniu indywidualnego
doradztwa w zakresie ubiegania się o
wsparcie na realizację LSR, świadczonego w
biurze LGD
Liczba projektów wykorzystujących lokalne
zasoby:
- przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, turystyczne,
- produkty lokalne

osoba

0

0

0

132

projekt

0

0

0

3
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Wr4.3.2.

4.1

Liczba projektów skierowanych do
następujących grup docelowych:
- przedsiębiorcy,
- grupy defaworyzowane (określone w LSR)
- młodzież,
- turyści,
- inne.

projekt

0

0

0

3

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Wp 4.1.1

Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych LGD z mieszkańcami

spotkanie

0

5

11

14

Wp 4.1.2

Liczba podmiotów, którym udzielono
doradztwa

podmiot

0

136

360

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

45

99

350

Wp. 4.1.6

Liczba przedsięwzięć i materiałów
promocyjnych

sztuka

0

1491

29323

170 772
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4.2

Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR
Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

Wp 4.2.1

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników
LGD

osobodzień

0

10

19

40

Wp 4.2.2

Liczba osobodni dla organów LGD

osobodzień

0

14

27

108

Wartość
osiągnięta od
początku
wdrażania
LSR

Plan na
2023 rok

4.3

Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru

Wskaźniki produktu

Jednostka
miary

Stan początkowy
2016 rok

Wartość
osiągnięta w
badanym roku

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

0

0

2

Wp 4.3.3

Liczba LGD uczestniczących w projektach
współpracy

LGD

0

0

0

12
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ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET ZA ROK 2017
BUDŻET WYKORZYSTANY
2017 ROK

Koszty bieżące

A
Opis

jednostka miary

koszt jednostkowy

ilość

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

I

koszt rzeczywisty
200 195,66 zł

1 kierownik biura

lista płac

5 073,48 zł

3,00

60 881,76 zł

2 specjalista ds. aktywizacji i promocji

lista płac

3 863,56 zł

3,00

45 500,56 zł

3 specjalista ds. administracji i projektów

lista płac

3 863,56 zł

3,00

47 678,60 zł

4 specjalista ds. procedur i monitoringu

lista płac

3 615,30 zł

3,00

35 956,54 zł

5 świadczenie urlopowe

lista płac

1 428,85 zł

3,00

4 286,53 zł

6 nagrody

lista płac

II

5 891,67
46 098,07 zł

Biuro-administracyjne
1 najem

usługa

676,50

3,00

8 118,00 zł

2 usługi telekomunikacyjne i internet

miesiąc

211,85

3,00

2 733,27 zł

3 akcesoria i materiały biurowe

miesiąc

200,00

3,00

1 923,00 zł

4 środki czystości i zaplecze socjalne

miesiąc

100,00

3,00

405,79 zł

5 wywóz śmieci

usługa

36,24

3,00

434,88 zł
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6 obsługa księgowa

usługa

756,11

3,00

9 073,32 zł

7 usługi graficzne

usługa

60,00

3,00

0,00 zł

8 obsługa prawnicza

usługa

60,00

3,00

1 749,00 zł

9 KBS - obsługa konta

miesiąc

5,00

3,00

55,00 zł

2 000,00

1,00

1 201,47 zł

10 strona www.bk

sztuka

11 usługi informatyczne

miesiąc

400,00

3,00

5 027,30 zł

12 koordynatorzy gminni

umowa

429,00

5,00

8 580,00 zł

13 organizacja spotkań Rady LGD

sztuka

150,00

1,00

635,14 zł

14 ochrona danych osobowych w LGD

usługa

0,00

0,00

246,00 zł

11 znaczki pocztowe

miesiąc

20,00

3,00

719,40 zł

12 montaż szyldu

sztuka

600,00

1,00

2 032,00 zł

14 badania lekarskie dla pracownika

sztuka

281,00

1,00

281,00 zł

17 tablice informacyjne do urzędów gminnych

sztuka

250,00

6,00

1 488,30 zł

18 ubezpieczenie lokalu na 2017 rok

sztuka

450,00

1,00

544,00 zł

19 pieczątki

sztuka

20,00

2,00

64,00 zł

20 wizytówki

sztuka

0,64

250

159,90 zł

21 obsługa ksero (serwis i toner)

usługa

100,00

3,00

627,30 zł
11 774,51 zł

III

Biuro-inne
1 koszty podróży służbowych pracowników biura

miesiąc

600,00

3,00

4 372,91 zł

2 koszty podróży służbowych członków zarządu

miesiąc

150,00

7,00

1 398,30 zł

3 diety dla członków Rady LGD

sztuka

2 183,00

1,00

6 003,30 zł
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szkolenia dla pracowników

IV
1 Szkolenia dla pracowników

1 564,00 zł

osobodzień

1 230,00 zł
750,00

2,00

2 Szkolenie Niepołomice

334,00 zł
szkolenia dla członków organów
osobodzień

IV
1 Szkolenia dla członków organów

3 050,25 zł
5 400,00

262 682,49 zł

SUMA Funkcjonowanie
B

3 050,25 zł

1,00

Aktywizacja
Opis
I

jednostka miary

spotkania informacyjne z mieszkańcami
organizacja
spotkań
informacyjnych
dla
mieszkańców
obszaru LGD BK
1

koszt jednostkowy

ilość
187,89 zł

sztuka

906,06

2,00

187,89 zł

sztuka

1 130,89

2,00

336,45 zł

szkolenia dla beneficjentów

II
1 organizacja szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
III
1
2

336,45 zł

przedsięwzięcia i materiały informacyjne
ogłoszenie na FB
sztuka
ulotki informacyjne (dodruk)
sztuka

6 038,91 zł
100,00
0,96

1,00
500,00

206,71 zł
454,21 zł

3

krówki promocyjne

sztuka

26,66

15,00

393,42 zł

4

kredki eko

sztuka

6,00

300,00

929,56 zł

5

eko torba

sztuka

5,03

200,00

1 851,49 zł

6

zakładki magnetyczne

sztuka

1,20 zł

800,00

966,78 zł

7

opaski odblaskowe

sztuka

1,37 zł

900,00

1 236,74 zł

6 563,25 zł
269 245,74 zł

SUMA Aktywizacja
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja)
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C

Skarby Blisko Krakowa
jednostka miary

koszt jednostkowy

ilość

1 Wynagrodzenie - Koordynatora współpracy i rozowju

lista płac

3 863,56 zł

3,00

43 190,48 zł

2 Koszty podróży służbowych

miesiąc

350,00 zł

3,00

3 402,69 zł

wydarzenie

60,00 zł

2,00

2 067,68 zł

4 akcesoria i materiały biurowe

miesiąc

50,00

3,00

178,35 zł

5

lista płac

0,00

0,00

usługa

0,00

0,00

lista płac

0,00

0,00

usługa

0,00

0,00

Opis

3 Partnerstwo RBK - organizacja spotkań/forów

świadczenie urlopowe

6
organizacja 3. Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa
7

8

9
10

nagroda dla pracowników zaangażowanych w organizację 3. Rekreacyjnego
Rajdu Rowerowego
Przygotowanie podziękowań za wsparcie finansowe dla Powiatu Krakowskiego
oraz Województwa Małopolskiego w organizacji wydarzeń SBK
organizacja wydarzenia OSBK 2017

1 428,84 zł
17 756,49 zł
3 470,68 zł
94,55 zł

wydarzenie

6 345,00 zł

1,00

21 804,46 zł
500,00 zł

Rysunki promocyjne SBK

sztuka

100,00 zł

10

Koszulki dla pracowników SBK

sztuka

35,00 zł

5

158,01 zł
11
270,48 zł

12 krówki reklamowe
13 dystrybucja materiałów promocyjnych dot. marki Skarby Blisko Krakowa

18,10 zł

Suma Skarby Blisko Krakowa
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Blisko Krakowa - pozostałe

D
1 diety dla członków Zarządu

lista płac

3 002,00

3,00

26 000,00 zł

miesiąc

50,00

3,00

450,00 zł

3 opłata abonamentu radiowo telewizyjnego - uregulowanie zaległości

usługa

0,00

0,00

322,99 zł

4 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. projektu "Czysta Energia Blisko
Krakowa" - wynagrodzenie Wykonawcy

usługa

0,00

0,00

28 264,99 zł

5 koordynacja projektu: "Czysta energia Blisko Krakowa" - za wrzesień

usługa

0,00

0,00

3 660,00 zł

6 organizacja spotkań w ramach projektu Czysta energia Blisko Krakowa

usługa

0,00

0,00

21,41 zł

7 Projekt współpracy Wyskocz za Kraków - usługa prawna (przygotowanie
projektu umowy partnerskiej)

usługa

0,00

0,00

1 968,00 zł

8 Projekt współpracy Smak na Małopolski Prdukt, czyli Biznes ze Smakiem notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu członków Zarządu

usługa

0,00

0,00

98,40 zł

9 Podatek od nagrody (rower) podczas 3. Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego
Blisko Krakowa

usługa

0,00

0,00

105,00 zł

10 Przygotowanie dokumentacji i polityki ochrony danych osobowych
stowarzysenia pod kątem europejskiego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO)

usługa

0,00

0,00

1 107,00 zł

11 organizacja 23. WZC w dn. 09.11.2017 r.

usługa

0,00

0,00

50,61 zł

2 opłata za koordynację portalu ZachodniaMalopolska.pl

2 roczna opłata za domenę PZM

sztuka

3 nagrody

lista płac

5 Małopolska Sieć LGD - składka członkowska za rok 2016

opłata

6 Organizacja spotkania przedstawicieli Gmin obszaru Blisko Krakowa
7 inne (podziękowania dla pracowników)

sztuka
usługa

Suma Blisko Krakowa - pozostałe
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja+SBK+BK)

123,00

1,00

123,00

1201,00

1,00

1201,00

0,00

1,00

200,00

0,00

1,00

25,46

0,00

1,00

118,23
63 716,09 zł

427 302,64 zł
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Koszty bieżące

I/2017

II/2017

III/2017

IV/2017

2017

ZADANIA

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Szacowany
(LSR)

Zrealizowany

koszty
wynagrodzeń/etaty

44 517,03 zł

47 587,14 zł

48 429,84 zł

50 350,45 zł

53 534,25 zł

53 309,72 zł

49 247,70 zł

48 948,35 zł

201 212,60 zł

200 195,66 zł

Biuro

30 479,22 zł

14 449,55 zł

25 218,10 zł

17 457,80 zł

26 034,10 zł

15 589,36 zł

16 845,10 zł

10 425,87 zł

53 345,40 zł

57 922,58 zł

szkolenia dla
pracowników/osobodni

1 200,00 zł

210,00 zł

1 500,00 zł

1 354,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

1 564,00 zł

szkolenia dla członków
organów/osobodni

5 400,00 zł

0,00 zł

6 405,00 zł

3 050,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 050,25 zł

suma kosztów
bieżących

81 596,25 zł

62 246,69 zł

81 552,94 zł

72 212,50 zł

79 568,35 zł

68 899,08 zł

66 092,80 zł

59 374,22 zł

256 058,00 zł

190 519,99 zł

Aktywizacja

I/2017

II/2017

III/2017

IV/2017

2017

ZADANIA

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Planowany

Zrealizowany

Szacowany
(LSR)

Zrealizowany

Spotkania
informacyjnokonsultacyjne LGD z
mieszkańcami

855,00 zł

0,00 zł

570,00 zł

187,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 812,12 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

187,89 zł

Szkolenia dla
beneficjentów/liczba
osobodni

800,00 zł

138,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 261,78 zł

198,23 zł

2 400,00 zł

336,45 zł

przedsięwzięcia i
materiały informacyjne

980,00 zł

467,22 zł

7 406,00 zł

5 438,78 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 460,00 zł

132,91 zł

27 325,00 zł

6 038,91 zł

suma kosztów
aktywizacji

2 635,00 zł

605,44 zł

7 976,00 zł

5 626,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 533,90 zł

331,14 zł

31 725,00 zł

6 563,25 zł
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