
Załącznik nr 2

ROK

EFRROW x EFMR - EFRR - EFS -

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5.

Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Dotyczy funduszy:

Nazwa LGD

2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia 

Brzozowska"

Nr KRS

Województwo

0000255064

podkarpackie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 



Część 1

Realizacja 

budżetu 

[PLN]

Realizacja 

budżetu [%]

Realizacja 

budżetu 

[PLN]

Realizacja 

budżetu [%]

1.1. Poprawa atrakcyjności, 

funkcjonalności i estetyki 

przestrzeni publicznej

1 791 450,00 0,00 0,00%
1.1.1. Rozwijanie infrastruktury turystycznej 

i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

1 791 450,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.2. Poprawa dostępności 

komunikacyjnej obszaru
1 568 550,00 0,00 0,00%

1.2.1. Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej 

kontakty przestrzenne, w tym rozwój 

infrastruktury drogowej

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

1 568 550,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.1.1. Wsparcie działań na rzecz poprawy 

świadomości ekologicznej mieszkańców

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

12 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.1.2. Zachowanie wielokulturowego 

dziedzictwa obszaru LGD oraz dostępna 

atrakcyjna oferta kulturalna

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

140 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.2.1. Skuteczna promocja obszaru LGD

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

90 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.2.2. Atrakcyjna oferta spędzania czasu 

wolnego

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

210 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.2.3. Rozwijanie współpracy z innymi LGD w 

celu promocji obszaru i tworzenia oferty 

aktywnego spędzania wolnego czasu

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

152 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.3.1. Informowanie o działaniach 

realizowanych w ramach LSR

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

825 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.3.2. Przeprowadzenie spotkań informacyjno-

konsultacyjnych z mieszkańcami

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

36 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.3.3. Prowadzenie indywidualnego doradztwa 

w zakresie ubiegania się o wsparcie na 

realizację LSR

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

825 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.3.4. Wzrost kompetencji osób 

zaangażowanych w proces realizacji LSR

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

55 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.1. Wzrost konkurencyjności 

i innowacyjności sektora 

mikro, MSP

2 800 000,00 0,00 0,00%

3.1.1. Wspieranie rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw poprzez inwestycje rozwojowe 

tworzące nowe miejsca pracy

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

2 800 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych 

przedsiębiorstw

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

1 000 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.2.2. Szkolenia i doradztwo dla osób 

zamierzających otworzyć własną działalność 

gospodarczą

PROW 

2014-2020 / 

EFRROW

4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

 W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których  zatwierdzone zostały  do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

Cel ogólny 1. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszaru 

LGD

3 360 000,00 0,00 0,00%

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zrównać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, "Realizacja budżetu celów szczegółowych" oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny

obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji

trwających, dla których dokonano  płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie

powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu … w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu …” przez kwotę w kolumnie „Budżet …”.

152 000,00

Cel ogólny 3.

Wzrost  gospodarczy 

obszaru LGD

3 804 000,00 0,00 0,00%
3.2. Wzrost przedsiębiorczości 

i kompetencji zawodowych 

mieszkańców

1 004 000,00

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

w tym PROW 2014 - 2020

0,00 0,00%

Cel ogólny 2. 

Wzmocnienie kapitału 

społecznego Ziemi 

Brzozowskiej i 

aktywizacja społeczności 

lokalnej

2 345 500,00 0,00 0,00%

2.1. Poprawa aktywności 

społecznej na rzecz 

zachowania dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego 

obszaru

RAZEM X X

0,00 0,00%

Cele ogólne Cele szczegółowe

Budżet w LSR 

[PLN]

Realizacja 

budżetu 

[PLN]

Realizacja 

budżetu [%]
Nazwa

Budżet w LSR 

[PLN]

Realizacja 

budżetu 

[PLN]

Realizacja 

budżetu 

[%]

Nazwa

Przedsięwzięcia

Nazwa

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Budżet w 

LSR [PLN]

Program / 

fundusz

2.2. Wypromowane walory 

obszaru LGD i atrakcyjna 

oferta spędzania czasu 

wolnego

2.3. Wzrost aktywnego 

udziału społeczności lokalnej 

w procesie realizacji LSR

452 000,00 0,00 0,00%

1 741 500,00 0,00 0,00%
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Wzrost liczby osób 

korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i/lub rekreacyjnej i/lub 

kulturalnej

- osoba 0 14 000 0%

1.1.1. Rozwijanie 

infrastruktury 

turystycznej i/lub 

rekreacyjnej i/lub 

kulturalnej

Liczba nowych lub

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i/lub 

rekreacyjnej i/lub 

kulturalnej,

w tym minimum 4 

zrealizowane w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców

2.4 / 2.5 sztuka 6 0% 0%
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Liczba osób korzystających 

z nowej lub przebudowanej 

infrastruktury drogowej w 

zakresie włączenia 

społecznego

1.13 osoba 0 33 000 0%

1.2.1 Rozwijanie 

infrastruktury 

ułatwiającej kontakty 

przestrzenne, w tym 

rozwój infrastruktury 

drogowej

Liczba operacji w 

zakresie infrastruktury 

drogowej w zakresie 

włączenia społecznego, 

w tym minimum  2 

zrealizowane w 

miejscowościach 

zamieszkałych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców

- sztuka 4 0% 0%

Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-

konsultacyjnych, w

tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych

- osoba 0 120 (100) 0%

2.1.1. Wsparcie działań 

na rzecz poprawy 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców

Liczba spotkań / 

wydarzeń adresowanych 

do mieszkańców

(mających na celu 

poprawę ich 

świadomości 

ekologicznej)

4.3 sztuka 6 0% 0%

Liczba osób, które 

skorzystały ze wsparcia w 

ramach operacji 

zrealizowanych  przez 

podmioty działające w 

sferze kultury, w

tym liczba osób z grup 

defaworyzowanych

- osoba 0 150 (60) 0%

2.1.2. Zachowanie 

wielokulturowego 

dziedzictwa obszaru 

LGD oraz dostępna 

atrakcyjna oferta 

kulturalna

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR

- sztuka 6 0% 0%
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Stan 

początkowy
Cel ogólny Cel szczegółowy Wskaźniki rezultatu

Kod 

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Jednostka 

miary

Stan 

docelowy

Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
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Kod  

wskaźnika 

(dotyczy 

EFRROW)

Jednostka 

miary

Stan 

docelowy
Realizacja (%) Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu

Realizacja (%)



Liczba osób, które 

skorzystały z 

publikacji/materiałów 

promocyjnych

- osoba 0 8 000 0%
2.2.1. Skuteczna 

promocja obszaru LGD

Liczba publikacji/

materiałów 

promocyjnych

- sztuka 4 0% 0%

Liczba uczestników 

wydarzeń

aktywizujących społeczność 

lokalną

- osoba 0 1 400 0%
2.2.2. Atrakcyjna oferta 

spędzania czasu wolnego

Liczba wydarzeń 

aktywizujących 

społeczność lokalną

2.12 sztuka 7 0% 0%

Liczba projektów 

współpracy skierowanych 

do grup docelowych

3.4 sztuka 0 1 0%

2.2.3. Rozwijanie 

współpracy z innymi 

LGD w celu promocji 

obszaru i tworzenia 

oferty aktywnego 

spędzania wolnego czasu

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy
3.2 sztuka 1 0% 0%

Liczba odwiedzin strony 

internetowej LGD
4.5 sztuka 0 4 000 0%

2.3.1. Informowanie o 

działaniach 

realizowanych w ramach 

LSR

Liczba informacji 

zamieszczonych na 

stronie internetowej

- sztuka 160 0% 0%

Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach / wydarzeniach 

adresowanych do 

mieszkańców, w tym liczba 

osób z grup 

defaworyzowanych

- osoba 0 270 (40) 0%

2.3.2. Przeprowadzenie 

spotkań informacyjno-

konsultacyjnych z 

mieszkańcami

Liczba spotkań / 

wydarzeń adresowanych 

do mieszkańców

4.3 sztuka 18 0% 0%

Liczba osób, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu  

indywidualnego doradztwa 

w zakresie ubiegania się o 

wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze 

LGD, w tym liczba osób z 

grup defaworyzowanych

- osoba 0 50 (20) 0%

2.3.3. Prowadzenie 

indywidualnego 

doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa

4.2 sztuka 100 0% 0%

Liczba przeszkolonych 

pracowników LGD, którzy 

podnieśli swoją wiedzę i 

uzyskali certyfikaty

- osoba 0 24 0%
Liczba szkoleń dla 

pracowników LGD
- sztuka 12 0% 0%

Liczba przeszkolonych 

członków organów LGD, 

którzy podnieśli swoją 

wiedzę i uzyskali certyfikaty

- osoba 0 90 0%
Liczba szkoleń dla 

organów LGD
- sztuka 9 0% 0%
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2.3.4. Wzrost 

kompetencji osób 

zaangażowanych w 

proces realizacji LSR
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Liczba utworzonych miejsc 

pracy (ogółem), w tym 

liczba utworzonych miejsc 

pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych 

1.3

etat 

średnioroczn

y

0 9 0%

3.1.1. Wspieranie 

rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw poprzez 

inwestycje rozwojowe 

tworzące nowe miejsca 

pracy

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa

1.2 sztuka 9 0% 0%

Liczba utworzonych miejsc 

pracy (ogółem), w tym 

liczba utworzonych miejsc 

pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych

1.3

etat 

średnioroczn

y

0 20 (10) 0%

3.2.1. Wspieranie 

tworzenia nowych 

przedsiębiorstw

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa

1.1 sztuka 20 0% 0%

Liczba osób 

przeszkolonych, w tym 

liczba osób z grup 

defaworyzowanych objętych 

ww. wsparciem 

2.2 osoba 0 20 (10) 0%

3.2.2. Szkolenia i 

doradztwo dla osób 

zamierzających otworzyć 

własną działalność 

gospodarczą

Liczba szkoleń 2.1 sztuka 2 0% 0%
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Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne

zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też martycę logiczną należy

wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych

wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).

Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu

"Finansowy postęp".

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować

wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla

operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. 



Część 3

U P

Ogółem 1.1 Produkt Sztuka 0 0
Osoby niepełnosprawne – 

posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 

1.1.1 Produkt Sztuka 0 0
Osoby bezrobotne – zarejestrowane 

w urzędzie pracy 
1.1.2 Produkt Sztuka 0 0

Osoby powyżej 50 roku życia 1.1.3 Produkt Sztuka 0 0
Osoby młode do ukończenia 25 roku 

życia 
1.1.4 Produkt Sztuka 0 0

Mężczyźni 1.1.5 Produkt Sztuka 0 0
Kobiety 1.1.6 Produkt Sztuka 0 0

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa
TAK 1.2 - - Produkt Sztuka 0 0

Ogółem 1.3 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Kobiety 1.3.1 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Mężczyźni 1.3.2 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Osoby niepełnosprawne – 

posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 

1.3.3 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Osoby bezrobotne – zarejestrowane 

w urzędzie pracy 
1.3.4 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Osoby powyżej 50 roku życia 1.3.5 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Osoby młode do ukończenia 25 roku 

życia 
1.3.6 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Ogółem 1.4 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Kobiety 1.4.1 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

Mężczyźni 1.4.2 Rezultat

Ekwiwalent 

pełnego czasu 

pracy (EPC)
0 0

TAK

TAK

NIE

1.3

Liczba utrzymanych miejsc pracy 1.4

Nazwa wskaźnika Dezagregacja Kod wskaźnika
Rodzaj 

wskaźnika
Jednostka miary

Wskaźnik realizowany 

(TAK/NIE)

Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020

Realizacja  (w jednostce miary)
Kod wskaźnika

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa
1.1

Liczba utworzonych miejsc pracy



Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR
1.5 - - Produkt Sztuka 0 0

Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych 1.6 - - Produkt Sztuka 0 0
 Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, 

które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
1.7 - - Produkt Sztuka 0 0

 Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych 

lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
1.8 - - Produkt Sztuka X 0

Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego NIE 1.9 - - Produkt Sztuka 0 0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego NIE 1.10 - - Produkt Sztuka 0 0
 Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych rocznie
NIE 1.11 - - Rezultat Sztuka X 0

Ogółem 1.12 Produkt Kilometr 0 0
Drogi wybudowane 1.12.1 Produkt Kilometr 0 0

Drogi przebudowane 1.12.2 Produkt Kilometr 0 0
 Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej 

w zakresie włączenia społecznego
1.13 - - Rezultat Osoba 0 0

Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji 1.14 - - Rezultat Osoba 0 0
TAK

NIE

 Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg 1.12

NIE

NIE



U P

Liczba szkoleń 2.1 - - Produkt Sztuka 0 0
Liczba osób przeszkolonych 2.2 - - Rezultat Osoba 0 0

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań 2.3 - - Rezultat Osoba X 0
Ogółem 2.4 Produkt Sztuka 0 0

Obiekty noclegowe 2.4.1 Produkt Sztuka 0 0
Obiekty gastronomiczne 2.4.2 Produkt Sztuka 0 0

Obiekty sportowe/rekreacyjne 2.4.3 Produkt Sztuka 0 0
Ogółem 2.5 Produkt Sztuka 0 0

Obiekty noclegowe 2.5.1 Produkt Sztuka 0 0
Obiekty gastronomiczne 2.5.2 Produkt Sztuka 0 0

Obiekty sportowe/rekreacyjne 2.5.3 Produkt Sztuka 0 0
Liczba nowych miejsc noclegowych 2.6 - - Produkt Sztuka 0 0

Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku 

w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych
2.7 - - Rezultat Osoba X 0

Ogółem 2.8 Produkt Kilometr 0 0
Ściezki rowerowe 2.8.1 Produkt Kilometr 0 0
Szlaki turystyczne 2.8.2 Produkt Kilometr 0 0

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim NIE 2.9 - - Produkt Sztuka 0 0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
NIE 2.10 - - Produkt Sztuka 0 0

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie 

mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
NIE 2.11 - - Produkt Sztuka 0 0

Liczba wydarzeń / imprez TAK 2.12 - - Produkt Sztuka 0 0
 Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje NIE 2.13 - - Produkt Sztuka 0 0

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

oraz

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Nazwa wskaźnika 

TAK

NIE

2.4

Jednostka miary
Realizacja  (w jednostce miary)Wskaźnik realizowany 

(TAK/NIE)

TAK

TAK

Kod wskaźnika Dezagregacja Kod wskaźnika
Rodzaj 

wskaźnika

NIE

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2.5

Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych
2.8



U P

Ogółem 3.1 Produkt Sztuka 0 0
Projekty międzyregionalne 3.1.1 Produkt Sztuka 0 0
Projekty międzynarodowe 3.1.2 Produkt Sztuka 0 0

Ogółem 3.2 Produkt Sztuka 0 0
Projekty międzyregionalne 3.2.1 Produkt Sztuka 0 0
Projekty międzynarodowe 3.2.2 Produkt Sztuka 0 0

Ogółem 3.3 Rezultat Sztuka 0 0
Zasoby przyrodnicze 3.3.1 Rezultat Sztuka 0 0

Zasoby kulturowe 3.3.2 Rezultat Sztuka 0 0
Zasoby historyczne 3.3.3 Rezultat Sztuka 0 0
Zasoby turystyczne 3.3.4 Rezultat Sztuka 0 0
Produkty lokalne 3.3.5 Rezultat Sztuka 0 0

Ogółem 3.4 Rezultat Sztuka 0 0
Przedsiębiorcy 3.4.1 Rezultat Sztuka 0 0

Osoby niepełnosprawne – 

posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 

3.4.2 Rezultat Sztuka 0 0
Osoby bezrobotne – zarejestrowane 

w urzędzie pracy 
3.4.3 Rezultat Sztuka 0 0

Osoby powyżej 50 roku życia 3.4.4 Rezultat Sztuka 0 0
Osoby młode od 18 do ukończenia 25 

lat 
3.4.5 Rezultat Sztuka 0 0

Młodzież 3.4.6 Rezultat Sztuka 0 0
Kobiety 3.4.7 Rezultat Sztuka 0 0

Imigranci 3.4.8 Rezultat Sztuka 0 0
Turyści 3.4.9 Rezultat Sztuka 0 0

LGD 3.4.10 Rezultat Sztuka 0 0
Organizacje pozarządowe 3.4.11 Rezultat Sztuka 0 0

Liderzy lokalni 3.4.12 Rezultat Sztuka 0 0
Rolnicy 3.4.13 Rezultat Sztuka 0 0

Wskaźnik realizowany 

(TAK/NIE)

NIE

TAK

NIE

TAK

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Liczba zrealizowanych projektów współpracy 

Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby 

Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych 

Liczba przygotowanych projektów współpracy 3.1

Jednostka miary
Realizacja  (w jednostce miary)

Nazwa wskaźnika Kod wskaźnika Dezagregacja Kod wskaźnika
Rodzaj 

wskaźnika

3.2

3.3

3.4



4.1 - - Produkt Osobodzień 

Ogółem 4.2 Produkt Sztuka

Osoby fizyczne 4.2.1 Produkt Sztuka 

Instytucje 4.2.2 Produkt Sztuka 

Liczba podmiotów, które złożyły 

wniosek o przyznanie pomocy 
4.2.3 Produkt Sztuka 

Liczba podmiotów, które zawarły 

umowę o przyznaniu pomocy
4.2.4 Rezultat Sztuka

4.3 - - Produkt Sztuka

4.4 - - Produkt Sztuka 

4.5 - - Rezultat Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli 

LGD

Liczba odwiedzin strony internetowej LGD

Nazwa wskaźnika 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa 

0Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców 

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kod wskaźnika

4.2

Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy

zaznaczyć opcję TAK.

47

61

47Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów

Ogółem 

Wnioski zgodne z LSR

Wnioski wybrane przez LGD

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem

podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny

„Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla

wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano

płatności przynajmniej jednej transzy.

0

Rodzaj 

wskaźnika
Jednostka miary Realizacja (w jednostce miary)

0

0

0

0

0

0

0

Dezagregacja Kod wskaźnika



Część 4(a)

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach
Produkt szt.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją Produkt ha

Długość przebudowanych dróg gminnych Produkt km

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach
Rezultat szt.

Liczba osob korzystających ze zrewitalizowanych 

obszarów
Rezultat osoby

Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (CI2) Produkt szt.

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

ekoinnowacji
Produkt szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8)
Rezultat EPC

Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w 

przedsiębiorstwie
Rezultat szt.

Liczba udoskonalonych produktów/usług 

wprowadzanych w przedsiębiorstwie
Rezultat szt.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe (CI4)

Produkt szt.

Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 

przez inkubatory przedsiębiorczości

Produkt szt.

Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości
Produkt szt.

Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy 

wsparciu instytucji otoczenia biznesu
Rezultat szt.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług 

(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez 

inkubatory przedsiębiorczości

Rezultat szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

Produkt osoba

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu

Rezultat osoba

Liczba osob zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)

Rezultat osoba

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna

Rezultat osoba

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Bieżąca 

działalność 

związana z 

realizacją 

strategii oraz 

działania 

animacyjne 

dotyczące LSR, 

w których 

funduszem 

wiodącym jest 

EFS

Koszty bieżące

Animacja

Działania infrastrukturalne przyczyniające się 

do rewitalizacji społecznogospodarczej 

miejscowości wiejskich - w szczególności o 

dużej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych - zmierzające do ożywienia 

społecznogospodarczego danego obszaru i 

poprawy warunków uczestnictwa osób 

zamieszkujących obszary problemowe w życiu 

społecznym i gospodarczym. 

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych 

przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne 

poprawiające konkurencyjność 

przedsiębiorstwa, związane  z 

unowocześnieniem sposobu działania jak i 

oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania 

przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu 

dokonywanie zasadniczych zmian produkcji 

bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do 

wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług, d. zmianę 

stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 

technologicznych, organizacyjnych,  e. zmianę 

wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu 

świadczenia usługi.

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych 

inkubatorów przedsiębiorczości poprzez 

dostosowanie istniejących budowli do pełnienia 

funkcji inkubatora i wsparcie usług 

świadczonych przez inkubator. 

EFRR

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie 

wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych 

przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Nazwa wskaźnika
Rodzaj 

wskaźnika

Jednostka 

pomiaru

Realizacja w roku 

sprawozdawczym (w 

jednostce pomiaru) 

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Fundusz Obszar tematyczny

EFS

Włączenie społeczne na obszarach wiejskich                                                                   

1. Działania na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru 

aktywnej integracji  o charakterze 

środowiskowym.                                                     

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej.                                  3. Działania 

wspierające rozwój gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania 

animacyjne, budowa i rozwój lokalnych 

partnerstw publiczno-społecznych na rzecz 

tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw 

społecznych i inne wspierające rozwój 

gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej . 



Część 4(b)

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych 

przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe/wartość projektów w pełni lub 

częściowo realizowanych przez partnerów 

społecznych lub organizacje pozarządowe

Szt./PLN

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Produkt

Rezultat

Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie 

wypłaconych środków.

Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych 

przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.

Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

Nazwa wskaźnika
Rodzaj 

wskaźnika

Jednostka 

pomiaru

Realizacja w roku 

sprawozdawczym (w 

jednostce pomiaru) 

Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.

Infrastruktura społeczna

Rewitalizacja małej skali

Fundusz Obszar tematyczny

Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych 

przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe/wartość projektów w pełni lub 

częściowo realizowanych przez partnerów 

społecznych lub organizacje pozarządowe

Szt./PLN

Dziedzictwo Kulturowe

Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)

Bieżąca 

działalność 

związana z 

realizacją 

strategii oraz 

działania 

animacyjne 

dotyczące LSR, 

w których 

funduszem 

wiodącym jest 

EFS
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Część 5

Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)
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Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)

Przed realizacją operacji Po realizacji operacjiNazwa wskaźnika

Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR



Część 6 Efekty ewaluacji wewnętrznej

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego W warsztacie uczestniczyli:
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1.

a)

b)

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można 

ją uznać za zadowalającą?

Realizacja finansowa oraz rzeczowa LSR została podzielona na 3 tzw. kroki milowe, które obejmują kolejno lata: 2016-2018 (pierwszy krok milowy), 2019-

2021 (drugi krok milowy), 2022-2023 (trzeci krok milowy). W trakcie warsztatu dotyczącego stanu realizacji LSR na zakończenie 2017 roku analizie 

poddane zostały przedsięwzięcia oraz wynikające z nich wskaźniki, których realizacja zaplanowana została w LSR w pierwszym kroku milowym, czyli w 

latach 2016-2018. Zgodnie z Planem działania w latach 2016-2018 łącznie na realizację działań wskazanych w LSR w ramach pierwszego kroku milowego 

zaplanowano wsparcie w wysokości 5 497 650,00, w tym na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR: 4 668 275,00 zł (a w tym na 

utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 2 000 000 zł).

REALIZACJA RZECZOWA:

W 2017 roku przeprowadzono 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy. Obecnie wnioski te są przekazane do oceny do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. Na dzień dzisiejszy nie zostały podpisane umowy przyznania pomocy dlatego trudno jest ocenić ostatecznie realizację 

rzeczową LSR. Natomiast w zakresie realizacji finansowej LSR można stwierdzić, że - według informacji na koniec 2017 roku - nie jest ona zagrożona 

ponieważ ilość złożonych do LGD wniosków (w tym przede wszystkim łączna wysokość wnioskowanych kwot przyznania pomocy) może stanowić 

podstawę do stwierdzenia, że w wyniku przeprowadzonych naborów realizacja finansowa LSR umożliwi realizację założeń ujętych w ramach pierwszego 

kroku milowego 2016-2018 w ramach zakresów objętych przeprowadzonymi naborami.

Kolejne nabory wniosków (w ramach projektów grantowych) zaplanowane są do realizacji na początku II połowy 2018 r. Skuteczna realizacja tych 

naborów będzie gwarancją realizacji wskaźników ujętych w ramach pierwszego kroku milowego 2016-2018 (w wymaganym stopniu) dlatego należy 

usprawnić proces naboru i oceny poprzez realizację odpowiednich działań szkoleniowo-informacyjnych oraz doradczych.

REALIZACJA FINANSOWA:

Zgodnie z zapisami umowy ramowej do 31.12.2018 r. LGD zobowiązana jest do wykorzystania co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018 oraz dodatkowo zobowiązana jest do wykorzystania co najmniej 20% środków finansowych 

przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR. Pod uwagę brane są wyłącznie operacje, na które do 31.12.2018 r. zostało 

udzielone wsparcie. Jeżeli LGD nie dopełni tego obowiązku to kwota przeznaczona na realizację LSR ulega obniżeniu. W ramach przeprowadzonych 

wniosków dokonano wyboru łącznie 47 operacji, natomiast 37 z tych operacji mieściło się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniach o 

naborach. Tym samym 37 Wnioskodawców ma szansę podpisać w 2018 roku umowy przyznania pomocy na łączną kwotę ponad 6 377 000 zł (według 

łącznej wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich 37 wnioskach o przyznanie pomocy), a w tym na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach 

LSR prawie 3 350 000 zł).

Podsumowując więc realizację LSR za 2017 rok można uznać ją za zadowalającą. W badaniu ankietowym (Ankieta ewaluacyjna za rok 2017) dotyczącym 

realizacji finansowej i rzeczowej LSR średnia ocen uzyskanych od respondentów wyniosła 4,5

Pytania uzupełniające:

Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów 

LSR?
Nie dotyczy

Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR

Inne podmiotyz obszaru objętego LSR

27.02.2018

Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD

Członkowie LGD

Członkowie Zarządu LGD

Członkowie Rady LGD

Pracownicy LGD

Przedstawiciele ZW

Przedstawiciele innych LGD

Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Nie dotyczy



c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

W opinii uczestników warsztatu ocena jakości składanych projektów (wniosków) będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018.

Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na 

realizacji celów LSR?
W opinii uczestników warsztatu ocena jakości składanych projektów (wniosków) będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018.

Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? W opinii uczestników warsztatu ocena jakości składanych projektów (wniosków) będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018.

Zmianą do rozważenia w przyszłości (jeżeli konieczne będzie ogłoszenie kolejnych naborów w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej) jest 

wprowadzenie kryterium, które premiowałoby przedsiębiorców planujących rozwój swojej działalności gospodarczej, a którzy faktycznie prowadzą tą 

działalność na obszarze objętym działaniem LGD (od minimum jednego roku). Umożliwiłoby to w rezultacie dofinansowywanie takich przedsięwzięć, które 

w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Ziemi Brzozowskiej.

Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? Nie dotyczy

Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Tak

W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich 

obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym 

czasie? 

W ramach każdego z 4 naborów przeprowadzonych w 2017 roku łączna wartość wskaźników wskazywanych przez Wnioskodawców we wnioskach o 

przyznanie pomocy przekracza wartość tych wskaźników zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2018. Jeżeli więc większość Wnioskodawców 

przejdzie pozytywnie proces oceny i podpisze umowy to można stwierdzić, że realizacja wskaźników zaplanowanych do realizacji w pierwszym kroku 

milowym nie jest zagrożona. W opinii uczestników warsztatu ocena jakości składanych projektów (wniosków) będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018.

Ankietowani ocenili stopień jakości składanych projektów jako dobry (średnia ocen 4,3)

Pytania uzupełniające:

W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w 

których budzi wątpliwość?

Kryteria wyboru operacji są adekwatne do sytuacji na obszarze LGD. Na tak postawione pytanie w badaniu ankietowym uzyskana została średnia ocen 4,5 

– co oznacza, że stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę. 

Pytania uzupełniające:

Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Nie

Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?



4.

a)

b)

5. 

a)

b)

6.

a)

Pytanie uzupełniające:

Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich 

użyteczność?
Nie dotyczy

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się 

do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na 

potrzeby społeczności z obszaru LGD?

W ramach każdego z 4 naborów przeprowadzonych w 2017 roku łączna wartość wskaźników wskazywanych przez Wnioskodawców we wnioskach o 

przyznanie pomocy przekracza wartość tych wskaźników zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2018. Jeżeli więc większość Wnioskodawców 

przejdzie pozytywnie proces oceny i podpisze umowy to można stwierdzić, że realizacja celów LSR, które odnoszą się do tych wskaźników, nie jest 

zagrożona. W opinii uczestników warsztatu ocena stopnia, w jakim projekty te przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD 

będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018 oraz w kolejnych latach realizacji LSR. 

W ocenie badanych wybierane projekty realizowane w ramach LSR  przyczyniają się w wysokim stopniu do osiągnięcia celów LSR i odpowiadają na 

potrzeby mieszkańców (średnia ocen 4,5).

Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla 

beneficjentów?

W związku z brakiem negatywnych opinii ze strony beneficjentów w zakresie procedur naboru, wyboru i realizacji projektów należy stwierdzić, że 

procedury te są jasne i przejrzyste oraz nie zawierają zapisów, które wymagałyby zmian procedur wynikających np. braku czytelności dla beneficjentów.

Badani wysoko ocenili klarowność procedur naboru, wyboru i realizacji projektów. Uznali że są one przyjazne dla beneficjentów (średnia ocen 4,6)

Pytanie uzupełniające:

Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ 

na dezaktualizację LSR?
Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej nie wykazała zmian na tyle istotnych, że mogłyby mieć one wpływ na dezaktualizację LSR.

Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak 

można na nie zareagować?

Gminy objęte działaniem LGD „Ziemia Brzozowska” zgłaszają zbliżone potrzeby. Podstawowym celem planowanych przez nie działań jest przede 

wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost  gospodarczy obszaru LGD

Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje 

niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Przyjęty system wskaźników został zweryfikowany zgodnie z zapisami Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po wprowadzeniu zmian w zakresie 

wskaźnika produktu dla Przedsięwzięcia 1.2.1. Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej 

(polegających na wprowadzeniu kilometrów jako jednostki miary) oraz w zakresie wskaźnika produktu dla Przedsięwzięcia 2.3.4. Wzrost kompetencji osób 

zaangażowanych w proces realizacji LSR (wprowadzenie osobogodzin jako jednostki miary) można stwierdzić, że obecnie przyjęty system wskaźników 

dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii. 

W opinii uczestników warsztatu ostateczna ocena skuteczności przyjętego systemu wskaźników będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018 oraz w 

kolejnych latach realizacji LSR.

Na dzień dzisiejszy przyjęty system wskaźników według opinii badanych w wystarczającym  stopniu dostarcza potrzebne informacje niezbędne do 

określenia skuteczności interwencyjnej strategii (średnia ocen 4,4).

Pytania uzupełniające:

Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
W opinii uczestników warsztatu ostateczna ocena skuteczności przyjętego systemu wskaźników będzie możliwa do weryfikacji w roku 2018 oraz w 

kolejnych latach realizacji LSR.

Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? Nie dotyczy



7.

8.

9.

10. Sposób wykorzystania rekomendacji Brak uwag

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR

Skuteczność działania Biura LGD została oceniona za pomocą badań  ankietowych.  

1. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami obszaru objętego działaniem LGD: Zorganizowano 2 szkolenia pn. Zasady ubiegania się o 

przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W przeprowadzonym na zakończenie 

szkolenia badaniu ankietowym uczestnicy bardzo dobrze ocenili przygotowanie merytoryczne osób prowadzących, jak i organizację samego szkolenia. 

Spełniło ono ich oczekiwania i pozwoliło na poszerzenie wiedzy. Ankietowani proponowali w przyszłości rozszerzenie programu szkolenia o większą ilość 

zajęć / przykładów praktycznych.

2. Doradztwo w biurze LGD: Do 31.12.2017 r. z doradztwa w Biurze LGD skorzystało łącznie ponad 160 osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz 

instytucji. Przeprowadzona analiza badania ankietowego oceniającego poziom zadowolenia z usług doradczych wykazała, że jakość doradztwa 

świadczonego przez pracowników Biura LGD jest bardzo wysoka.

Średnia uzyskanych ocen (przyjęta skala oceny od 1 (ocena najniższa) do 6 (ocena najwyższa)): ogólna ocena doradcy - 5,77, znajomość tematu, 

przygotowanie merytoryczne - 5,70, umiejętność przekazania treści (jasny i klarowny przekaz informacji) - 5,77, poziom obsługi (uprzejmość, życzliwość, 

chęć udzielenia pomocy - 5,72, przydatność informacji przekazanych w trakcie doradztwa - 5,35, stopień zadowolenia z doradztwa - 5,52, dostosowanie 

form wsparcia do państwa potrzeb i oczekiwań - 5,52, wpływ uzyskanych informacji na decyzje o realizacji planowanego przedsięwzięcia - 5,92.

Przez cały okres wdrażania LSR na stronie internetowej LGD zamieszczane i aktualizowane są informacje, ogłoszenia, formularze wniosków i umów, 

dokumenty LGD, itp.

W pytaniu tym uzyskana średnia ocen była najwyższa – wyniosła 4,8. Świadczy to o bardzo dobrej ocenie skuteczności działań podejmowanych przez 

pracowników biura LGD. 

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych)?

a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej 

realizowała cele LSR?
Brak uwag

Brak uwag



Część 7 Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

L.p. Organ kontrolujący Termin kontroli Rodzaj kontroli Stwierdzone uchybienia Zalecenia/Rekomendacje Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -


