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1. Wstęp 

 Badanie ewaluacyjne wdrażania LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Soły” od momentu powstania do grudnia 2012r. zrealizowane 

było przez Pana Tomasza Wysockiego na zlecenie Stowarzyszenia. 

 

Dane podstawowe dotyczące Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”: 

 

Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

 

Nazwa skrócona: LGD „Dolina Soły” 

 

Status prawny: Stowarzyszenie z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Data wpisu w KRS: 11 sierpnia 2008r. 

 

Numer KRS: 0000311344 
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2. Cele ewaluacji 

Funkcjonowanie LGD „Dolina Soły” będzie na bieżąco monitorowane i poddawane badaniom 

ewaluacyjnym w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działań. Ewaluacja jest niezbędna 

do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania 

na zmieniające się warunku otoczenia społeczno-gospodarczego terenu LGD. 

Głównym celem badania jest dokonanie oceny efektów realizacji przedsięwzięć 

w ramach LSR oraz ich wpływ na osiągniecie obranych celów w LSR. 

 

Ponadto celem realizacji ewaluacji jest: 

 analiza LSR – spójność diagnozy, celów, działań i rezultatów oraz trafność doboru 

wskaźników; 

 analiza rozwiązań proceduralnych przyjętych w LSR oraz modelu funkcjonowania 

LGD; 

 analiza postępów realizacji strategii, w tym analiza stanu kontraktowania 

i wydatkowania środków (poziom produktów); 

 analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów (poziom rezultatów). 

 Sporządzony raport ma na celu wykazać informacje o stanie zaawansowania realizacji 

poszczególnych działań oraz zaprezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności: 

 zakres osiągniętych wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych LSR; 

 ocenę wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla każdego 

przedsięwzięcia; 

 analizę aktualności celów strategicznych w stosunku do analizy SWOT; 

 analizę zasadności ilości przedsięwzięć i ich zakresów oraz wskaźników; 

 zebranie uwag do członków Zarządu i pracowników LGD nt. funkcjonowania LGD 

szczególnie w trakcie naboru oraz uwag zgłaszanych przez Beneficjentów; 

 zebranie uwag od członków LGD nt. funkcjonowania partnerstwa; 

 wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR; 

 wnioski dotyczące aktualizacji oraz ewentualnych zmian w LSR. 

 Niniejsze badanie przeprowadzane było przy wykorzystaniu katalogu metod badawczych 

jakościowych i ilościowych, mianowicie: 

 wywiady kwestionariuszowe z członkami Zarządu LGD, Rady LGD, pracownikami 

biura LGD; 

 ankiety, wywiady swobodne z wybranymi beneficjentami; 

 ewaluacyjna ankieta telefoniczna, ankieta e-mailowa,; 

 wywiad zogniskowany (focus group).  
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3. Ocena diagnozy problemów obszaru LGD zawartej w LSR 

 Diagnoza stanu początkowego stanowi punkt wyjściowy podczas procesu planowania 

strategicznego, który w wyniku zaplanowanych działań może ulec modyfikacjom zgodnie 

z zamierzeniami autorów strategii. W odniesieniu do tego diagnostyczna LSR powinna spełniać 

takie funkcje jak: 

 Określać specyfikę regionu; 

 Przedstawić argumenty na rzecz spójności regionu; 

 Stanowić punkt wyjścia do sformułowania celów ogólnych i szczegółowych strategii; 

 Dostarczać przesłanek do wyboru konkretnych przedsięwzięć. 

 Elementy takiej diagnozy znajdujemy w rozdziale Opis obszaru objętego 

LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności. W niniejszym rozdziale zaprezentowano 

uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe badanego obszaru. 

Ponadto zwrócono uwagę na sytuację społeczno-gospodarczą, demograficzną, poziom aktywności 

społecznej, w tym sytuację rolnictwa, a także potencjał w zakresie rozwoju turystyki, rekreacji  

i kultury. Można stwierdzić, iż rozdział ten zawiera wszystkie niezbędne elementy, które powinna 

posiadać część diagnostyczna LSR.  

 Dnia 11 sierpnia 2008r. Sąd Rejonowy w Krakowie dokonał wpisu Stowarzyszenia 

LGD „Dolina Soły” do KRS. Instytucja ta objęła swoim zasięgiem gminy Brzeszcze, Chełmek, Kęty 

i Oświęcim. Organizacja znalazła swoją siedzibę w Rajsku przy ul. Edukacyjnej 9. „Liczba 

zameldowanych mieszkańców miast Brzeszcze, Chełmek i Kęty na dzień 31 XII 2006r. 

jest w przypadku każdego z nich mniejsza od 20 tys. Oznacza to, że społeczności tych miast 

w gminach miejsko-wiejskich biorą udział w Osi 4 PROW – Leader”
1
. 

 W LSR w sposób wyczerpujący przedstawiono uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze, 

kulturowe i historyczne obszaru LGD „Dolina Soły”. Niemniej jednak w opisie warunków 

przyrodniczych Autorzy strategii stwierdzili, iż „Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” 

w 2007 roku objęte ochroną było jedynie0,05% (11,8 ha) powierzchni terenów ogółem. Jest to bardzo 

mało gdyż średnio na terenach wiejskich w Polsce chronione jest 33,17% powierzchni”. 

Ponadto szczegółowo zaprezentowano dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru wchodzącego 

w skład LGD „Dolina Soły”. Podkreślono fakt założenia w okresie II wojny światowej obozu 

hitlerowskiego Auschwitz-Birkenau, gdzie w 1942  roku  rozpoczęła  się  eksterminacja ludności 

przede wszystkim ludności żydowskiej ale również innych narodowości. W sumie zginęło na terenie 

obozu 1,1 mln  ludzi z 1,3 mln, które tu trafiły.
2
 W miejscu tych przerażających wydarzeń powstało 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, będące głównym miejscem docelowym krajowych  

i zagranicznych turystów. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem 

                                                           
1
 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Dolina Soły 

2
 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Dolina Soły, str. 20 
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byłych więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego sejmu z 2 lipca 1947r. o upamiętnieniu 

„męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”(…) W granicach Muzeum znajdują 

się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście 

kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau).
3
 

 Nie można mieć zastrzeżeń do diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej. Autorzy 

LSR zwrócili uwagę, na strukturę ludności, wśród której w 2002r. ponad 66% społeczeństwa 

była w wieku produkcyjnym, a zaledwie 18,73% w wieku przedprodukcyjnym. Stopa bezrobocia 

w powiecie oświęcimskim wynosiła 9,1% na koniec czerwca 2008r., gdzie obecnie wzrosła do 12,3% 

na koniec września 2012r. W 2007r. na obszarze LGD funkcjonowało więcej podmiotów 

gospodarczych (wskaźnik przedsiębiorczości – 82,7) w porównaniu ze średnią dla polskiej wsi 

(60,31). Cechą charakterystyczną Powiatu Oświęcimskiego, w tym terenu LGD jest wysokie 

uprzemysłowienie tego obszaru, mianowicie przemysł metalowy, chemiczny i wydobywczy. 

Na podstawie analizy danych Autorzy strategii stwierdzili, iż rolnictwo nie stanowi kluczowej branży 

działalności ludzkiej na obszarze funkcjonowania LGD. W oparciu o bogate walory turystyczne 

i historyczne zwrócono uwagę na ogromne znaczenie turystyki tego regionu. W 2007r. na podanym 

obszarze dwa razy więcej gości zagranicznych w stosunku do ogółu osób nocujących w danym rejonie 

niż w całej Polsce.
4
 W LSR Doliny Soły zaakcentowano dobrze rozwiniętą sieć wodociągową 

i kanalizacyjną z wyjątkiem gminu wiejskiej Oświęcim. Mieszkańcy terenu LGD wypadają o wiele 

lepiej od średniej kraju w korzystaniu z kanalizacji, sieci gazowej, wody z sieci wodociągowych. 

 Autorzy strategii zwrócili uwagę na aspekty, które powinny ulec modyfikacji w celu 

polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej badanego obszaru LGD: 

 Infrastruktura związana z obsługą ruchu turystycznego na terenie LGD wymaga ulepszenia, 

ze względu na występowanie ważnych szlaków komunikacyjnych oraz dużej ilości imprez; 

 Brak tańszych miejsc noclegowych, na które jest zapotrzebowanie w związku z bliskością 

Muzeum Państwowego KL Auschwitz-Birkenau i ruch turystyczny; 

 Niedostatecznie dobrze rozbudowana sieć  kanalizacyjna gminy wiejskiej Oświęcim. 

 W LSR wyodrębniono elementy specyfiki obszaru i zaproponowano sposoby 

ich wykorzystania. Przy wykorzystaniu doświadczeń funkcjonowania LGD oraz własnych obserwacji 

można pokusić się o ocenę tego wyboru i tych propozycji, a także zaproponowanie pewnych korekt. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=45 [data dostępu: 

20.11.2012] 
4
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Dolina Soły, str. 29 

http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=45
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Tabela 1. Specyfika obszaru LGD i sposób jej wykorzystania – ocena Ewaluatora. 

Lp. Elementy specyfiki obszaru 
Sposoby jej wykorzystania wg 

LSR 
Ocena Ewaluatora 

1. 

Rzeki: Soła, Wisła, Przemsza, 

bogactwo wód płynących 

i stojących (stawy) 

Rozwój turystyki, szczególnie 

kulturowej i wokół zbiorników 

wodnych 

Dobrze oceniona 

możliwość 

wykorzystania 

potencjału rzek, wód 

płynących i stojących. 

2. 

Liczne i aktywne organizacje 

zajmujące się sportem 

i wypoczynkiem, szczególnie 

dla dzieci i młodzieży 

Możliwość rozwoju oferty 

rekreacyjno-sportowej 

i kulturalnej 

Brak uwag. 

3. 

Obszary chronione – Natura 

2000, dużo pomników 

przyrody, park lipowy w 

Kętach (lipy z całego świata) 

Rozwój turystyki, ale i potrzeba 

działań w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego 

Brak uwag. 

4. 

Duży przemysł, duże 

zanieczyszczenie, zły stan 

środowiska, bliskie położenie 

zakładów przemysłowych 

Potrzeba działań w zakresie 

zachowania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

Brak uwag. 

5. 

Lokalizacja na obszarze LGD 

i w jego najbliższym 

sąsiedztwie bardzo znanego, 

ważnego i licznie 

odwiedzanego Muzeum 

Państwowego Auschwitz - 

Brzezinka 

Rozwój turystyki, szczególnie 

kulturowej 

Dobrze przeanalizowany 

sposób wykorzystania 

specyfiki obszaru LGD. 

6. 
Zabytki drewniane, zespołu 

pałacowe, kościoły 

Rozwój turystyki, szczególnie 

kulturowej 
Brak uwag. 

7. 

Potrzeba restrukturyzacji 

przemysłu ciężkiego 

m.in. kopalń, rozwoju 

przedsiębiorczości i tworzenia 

nowych miejsc pracy 

w małych i średnich firmach 

Rozwój przedsiębiorczości 

i zwiększenie ilości miejsc pracy 

na wsi 

Brak uwag. 
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Reasumując, wydaje się, że w ocenie specyfiki regionu przeceniono elementy tworzące 

potencjał rozwoju turystyki, nie doceniono natomiast elementów sprzyjających rozwojowi innych 

działów gospodarki, jak np. dobra lokalizacja pomiędzy trzema dużymi miastami – Krakowem, 

Katowicami i Bielskiem; potencjał przedsiębiorczości.  

 Należy uznać, że wybór celów ogólnych: 

1. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych; 

2. Poprawa jakości życia,  w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy); 

- jest jak najbardziej prawidłowy w kontekście omawianej diagnozy. 

 Cele szczegółowe: 

1. Rozwój turystyki szczególnie wokół zbiorników wodnych; 

2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; 

3. Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej; 

4. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką; 

5. Aktywne społeczeństwo m.in. poprzez zwiększenie stopnia pozyskiwania środków 

z zewnątrz. 

- również należy uznać  za sformułowane prawidłowo. 

 Na potwierdzenie zaproponowanych celów w oparciu o sposoby wykorzystania specyfiki 

obszaru LGD należy zwrócić uwagę na dużą liczbę projektów zrealizowanych, bądź będących 

w realizacji/planowanych z zakresu odpowiadającego wyznaczonym celom. Łącznie 

w trakcie 17 naborów wniosków zostało złożonych 159 wniosków, z czego wybrano 117 wniosków, 

co stanowi 74% wszystkich wniosków. 

 W przypadku braku możliwości aktualizacji celów lub przedefiniowania ich – konieczne 

jest zweryfikowanie przedsięwzięć proponowanych w LSR. Konieczna jest aktualizacja wskaźników 

zgodnie z kryteriami SMART oraz dokonanie odpowiednich realokacji w zakładanym budżecie LSR, 

m.in. rozdysponowanie limitu finansowego, który pozostał niewykorzystany w dotychczasowych 

naborach wniosków. W procesie aktualizacji warto wykorzystać dotychczasową wiedzę 

i doświadczenie zdobyte przez LGD w trakcie realizacji LSR. 

 Na koniec analizy LSR wypada podkreślić, że napisana została językiem zrozumiałym  

dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców (osoby fizyczne – m.in. rolnicy, bezrobotni; 

przedsiębiorcy czy przedstawiciele gmin).  
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4. Ocena analizy SWOT 

 Analiza SWOT jest podsumowaniem części diagnostycznej. Metodologia SWOT opiera 

się na podziale uwarunkowań rozwoju danego obszaru zależnych od planującego i niezależnych 

od niego. Te pierwsze kwalifikujemy jako mocne i słabe strony, drugie natomiast jako szanse 

i zagrożenia. Cele można formułować w oparciu o mocne strony poprzez wykorzystanie istniejącego 

potencjału, a także w oparciu o słabe strony poprzez ich eliminację. Szanse i zagrożenia służą 

nam do oceny prawdopodobieństwa zakładanych celów. W tabeli poniżej proponujemy wprowadzenie 

zmian w analizie SWOT zgodnie z tą metodologią.  

Tabela 2. Propozycje korekt analizy SWOT 

MOCNE STRONY 

Dużo stosunkowo czystych wód 

Bez uwag, prawidłowo ocenione jako mocna 

strona. Przede wszystkim stanowi to czynnik 

jakości życia. 

Dobre położenie geograficzne – bliskość granic 

i aglomeracji miejskich 

Właściwość tę proponujemy przedefiniować 

jako szansę. Położenie nie jest zależne 

od planującego, pozwala natomiast na lepsze 

wykorzystanie mocnych stron związanych 

z poziomem rozwoju gospodarki terenu LGD. 

Liczne obiekty sportowe, liczne kluby 

sportowe 

Bez uwag, prawidłowo ocenione jako mocna 

strona. 

Sąsiedztwo Muzeum Państwowego Auschwitz-

Birkenau, duża liczba zwiedzających 

Liczne zespoły folklorystyczne 

Liczne zabytki 

Dostępność komunikacyjna 

Potencjał ludzki 

Należałoby doprecyzować czy chodzi 

tu o potencjał ludzki z wysokimi kwalifikacjami 

potencjalnych pracowników. 

Natura 2000 
Bez uwag, prawidłowo ocenione jako mocna 

strona. 

Nienajgorszy stan środowiska 

Tę właściwość można definiować jako mocną 

stronę, jednakże pod względem diagnozy 

jako czynnik jakości życia, a nie potencjału 

rozwoju turystyki. 

Św. Jan Kanty Brak uwag. 
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SŁABE STRONY 

Słaba sieć kanalizacyjna 

Sformułowanie nietrafne, gdyż właściwość 

ta jest niezależna od planujących na poziomie 

LGD. 

Zły stan dróg Brak uwag. 

Niedostateczny poziom bazy turystycznej 
Bez uwag, prawidłowo ocenione jako słaba 

strona. 

Zły stan obiektów sportowych 

Właściwość ta została określona jako mocna 

strona, tj. „liczne obiekty sportowe. Proponujemy 

przeanalizować, czy duża liczba tych obiektów, 

ale w złym stanie może być zaliczona 

do mocnych stron i usunąć obiekty sportowe 

z mocnych stron. 

Zagrożenie powodziowe 

Tę właściwość proponujemy ponownie 

zdefiniować, ze względu na fakt, iż zagrożenie 

powodziowe nie jest zależne od planujących 

LGD. Jedynie brak zabezpieczenia 

przed wystąpieniem zagrożenia powodziowego 

może być uznane za słabe strony. 

Brak obwodnic 

Sformułowanie nietrafne, ponieważ 

jest to czynnik niezależny od planujących na 

poziomie LGD. 

Niezagospodarowane akweny wodne 

Bez uwag, prawidłowo ocenione jako słaba 

strona. 

Niski poziom przedsiębiorczości na wsi 

Niska ilość miejsc pracy na wsi 

Zły stan zabytków 

Słaba promocja Brak uwag. 

Mało trenerów inwestycyjnych 

Sformułowanie nietrafne, ponieważ 

nie jest to zależne od planujących na poziomie 

LGD. 

SZANSE 

Programy unijne 

Bez uwag, prawidłowo ocenione jako szanse. Wzrost zwiedzających Muzeum Państwowego 

Austchwitz-Birkenau 

Wzrost turystów w Małopolsce 

Podobna właściwość została zaprezentowana 

powyżej. Proponujemy scalenie obydwu 

i uznanie za jedną szansę. 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania Stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

 

 

St
ro

n
a1

2
 

Rosnąca tendencja do osiedlania się na 

terenach wiejskich 
Bez uwag. 

Budowa obwodnicy S-1 oraz drogi regionalnej 

DK 52 

Podobna właściwość została określona jako 

mocna strona. Proponujemy scalenie obydwu 

i uznanie za mocną stronę. 

ZAGROŻENIA 

Polityka stawiająca na rozwój aglomeracji Bez uwag. 

Zbytnie obciążenie samorządów bez 

zapewnienia środków 

Brak doprecyzowania jakiego rodzaju obciążenie 

występuje. 

Nadmierna biurokracja 

Zagrożeniem jest raczej za mało 

wykwalifikowana kadra pracownicza 

pozwalająca sprawnie i efektywnie zarządzać 

dokumentacją. Przedstawiona zależność nie jest 

zależna od planujących na poziomie LGD. 

Konkurencja innych regionów szczególnie 

turystyka 

Proponujemy bardziej precyzyjnie określić 

te zagrożenie, poprzez zastąpienie słowa 

„konkurencja” na „konkurencyjność”. 
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5. Ocena trafności doboru wskaźników 

Autorzy LSR założyli przeprowadzenie pomiaru realizacji strategii wykorzystując dużą liczbę 

wskaźników. Poniżej przedstawiamy przegląd wskaźników wraz z oceną Ewaluatora, odnoszącą 

się do użyteczności wskaźnika i perspektywy jego osiągnięcia w 2015r. 

Dla celów ogólnych przyjęto następujące wskaźniki: 

1. Liczba turystów na 1000 mieszkańców obszaru LGD – wskaźnik ten wg LSR wynosił 

w 2009 r. (wartość bazowa) – 85,5 osób na 100 mieszkańców.  W strategii nie podano jednak 

dynamiki tego wskaźnika w ciągu kolejnych lat, w związku, z czym brak informacji o tym, 

z jaką tendencją mamy do czynienia. Zakładana jest jego wartość docelowa w 2015r. 

 – 90 osób, którą uważamy za możliwą do osiągnięcia.  

 

2. Odsetek mieszkańców obszaru LGD  deklarujących poczucie więzi z miejscem 

zamieszkania – zakładana wartość docelowa w 2015r. 65,00%, przy wartości bazowej 

w 2009r. – 0. 

 

3. Wskaźnik przedsiębiorczości – liczba podmiotów  gospodarczych w systemie REGON 

na 1000 mieszkańców obszaru LGD – wartość bazowa w 2009r. wyniosła 82,7 szt., 

natomiast planowana wartość docelowa w 2015r. to 86 szt. – osiągnięcie tego wskaźnika 

wydaje się być możliwe.  

 

4. Odsetek mieszkańców obszaru LGD  deklarujących poczucie więzi z miejscem 

zamieszkania – według badan własnych LGD wartość bazowa w 2009r. wyniosła 

0, natomiast wartość docelowa w 2015r. to 65,00%. Zdaniem Ewaluatora zamierzona 

wielkość wskaźnika może napotkać trudności.  

 Powyższe wskaźniki należy uznać za prawidłowo dobrane jako wskaźniki oddziaływania. 

Pierwszy z nich odnosi się do celu waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych, 

pozostałe wskaźniki związane są z celem ogólnym poprawa jakości życia, w tym warunków 

zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy). 

 Wskaźniki dla celów szczegółowych wraz z oceną ich przydatności zostały przedstawione 

w tabeli poniżej. 
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Tabela 3. Ocena mierników osiągnięcia celów szczegółowych 

Cele ogólne Cele szczegółowe Wskaźniki 

Wartość 

spodziewa

na w 

2015r. 

Ocena przydatności 

wskaźnika 

Cel ogólny I 

Waloryzacja 

lokalnych 

zasobów 

przyrodniczych i 

kulturowych 

Rozwój turystyki, 

szczególnie wokół 

zbiorników 

wodnych 

WSKAŻNIKI 

REZULTATU: 

Liczba osób korzystających 

z oferty nowo utworzonej 

lub zmodernizowanej 

infrastruktury 

120 osób 

Wskaźnik opisuje 

prawidłowo zmiany 

związane z rozwojem 

infrastruktury. 

200 osób 

300 osób 

Liczba odbiorców nowych 

działań promocyjnych, 

w szczególności zakresu 

popularyzacji turystyki, 

szczególnie wokół 

zbiorników wodnych 

1200  osób 
Prawidłowy 

wskaźnik. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

gospodarstw 

agroturystycznych 

6 sztuk 

 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

przedsiębiorstw z branży 

turystycznej 

4 sztuki 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

obiektów obsługi ruchu 

turystycznego, w tym 

odnowionych centrów wsi 

lub nowych wytyczonych 

szlaków turystycznych wraz 

z obiektami małej 

architektury 

6 sztuk 

Liczba nowych działań 6 sztuk 
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promocyjnych w 

szczególności 

z zakresu popularyzacji 

turystyki, szczególnie wokół 

zbiorników wodnych 

Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

i przyrodniczego 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

Liczba odbiorców nowych 

działań promocyjnych w 

zakresie dziedzictwa 

kulturowego, w tym 

prezentacji produktów 

lokalnych 

z terenu LGD 

2400 osób Brak uwag. 

Przyrost liczby osób 

zwiedzających odnowione 

zabytki (średnio 

w ciągu roku)w stosunku do 

liczby (średnio w ciągu roku) 

odwiedzających z okresu 

przed interwencją 

240 osób 

Według Ewaluatora 

wskaźnik tej wydaje 

się możliwy 

do osiągnięcia. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

Liczba nowych działań 

promocyjnych w zakresie 

dziedzictwa kulturowego, w 

tym prezentacji produktów 

lokalnych 

12 sztuk 
 

Ilość odnowionych zabytków 2 sztuki 

Cel ogólny II 

Poprawa jakości 

życia, w tym 

warunków 

zatrudnienia 

(powstanie 

nowych miejsc 

pracy) 

Poprawa oferty 

rekreacyjno-

sportowej 

i kulturalnej 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

Liczba osób korzystających 

z nowych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych 

800 osób 

Wskaźnik 

sformułowany 

prawidłowo. 

Liczba uczestników nowych 

wydarzeń sportowo-

rekreacyjnych 

400 osób Jak wyżej. 

Liczba mieszkańców, 12000 osób Wskaźnik 
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którzy otrzymali dostęp 

do nowopowstałych 

lub zmodernizowanych 

placów zabaw 

sformułowany 

prawidłowo. Wartość 

możliwa do 

osiągnięcia do roku 

2015. 

Wzrost liczby osób 

korzystających ze stałej 

oferty 

nowych/zmodernizowanych 

obiektów kulturalnych 

100 osób 

Wskaźnik 

prawidłowo 

sformułowany. 

Liczba odbiorców imprez 

stanowiących nową ofertę 

w programie wydarzeń 

kulturalnych na obszarze 

LGD 

2000 osób 

Zakładany wskaźnik 

wydaje się być 

możliwy do 

osiągnięcia. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

obiektów sportowo-

rekreacyjnych 

 

8 sztuk 

 

Liczba nowych 

zorganizowanych, wspólnych 

dla całego LGD, imprez 

sportowo-rekreacyjnych 

8 sztuk 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

placów zabaw 

12 sztuk 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub lepiej 

wyposażonych obiektów 

kulturalnych 

2 sztuki 

Liczba nowych 

zorganizowanych imprez 

rekreacyjno-kulturalnych 

i edukacyjnych 

40 sztuk 

Rozwój WSKAŹNIKI 15 sztuk Brak uwag. 
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przedsiębiorczości 

i zwiększenie ilości 

miejsc pracy na 

wsi poza turystyką 

REZULTATU: 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy na obszarach 

wiejskich terenu LGD, poza 

turystyką 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

Liczba nowych 

lub zmodernizowanych 

przedsiębiorstw różnych 

branż 

poza turystyką 

15 sztuk  

Aktywne 

społeczeństwo 

m.in. poprzez 

zwiększenie 

stopnia 

pozyskiwania 

środków z 

zewnątrz 

WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

Liczba osób, które wzięły 

udział 

w działaniach 

aktywizacyjnych 

(szkoleniach, konsultacjach 

indywidualnych, 

seminariach) zrealizowanych 

przez LGD "Dolina Soły" 

500 osób Brak uwag. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

Liczba działań 

aktywizacyjnych (szkoleń, 

konsultacji indywidualnych, 

seminarium) zrealizowanych 

przez LGD „Dolina Soły” 

320 sztuk  

 

Ustosunkowanie się pracownika biura LGD „Dolina Soły” do poszczególnych wskaźników 

na zadane pytania Ewaluatora: 

1) „Cel ogólny II. Wskaźnik: odsetek mieszkańców obszaru LGD deklarujących 

poczucie więzi z miejsce zamieszkania” 

 Pytanie Ewaluatora: Jakie dokładnie badania własne LGD będą prowadzone 

w celu zbadania tego wskaźnika? 
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 Odpowiedź: „Badania zostaną zlecone (być może wykonane we współpracy 

z którąś z uczelni). Planowany termin wykonania badan – rok 2014. 

Wtedy to będzie już można mówić o oddziaływaniu.” 

 

2) „Cel ogólny I. Cel szczegółowy I. Wskaźnik: liczba osób korzystających z oferty 

nowo utworzonej lub zmodernizowanej infrastruktury” 

„Cel ogólny I. Cel szczegółowy I. Wskaźnik: liczba odbiorców nowych działań 

promocyjnych, w szczególności zakresu popularyzacji turystyki, szczególnie wokół 

zbiorników wodnych. 

 Pytanie Ewaluatora: Jakie działanie promocyjne mają Państwo na myśli? 

 Odpowiedź: „Działania promocyjne, które zostaną zrealizowane w działania 

Wodny Raj - czyli imprezy rekreacyjne, festyny tematyczne, publikacje 

tematyczne, warsztaty.” 

 

3) „Cel ogólny I. Cel szczegółowy II. Wskaźnik. Liczba odbiorców nowych działań 

promocyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego, w tym prezentacji produktów 

lokalnych z terenu LGD” 

 Pytanie Ewaluatora: Jakimi założeniami kierowali się Państwo podczas określania 

wielkości wskaźnika? Jakie działania promocyjne mają Państwo na myśli? 

 Odpowiedź: „Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia "Szlak kulturowy" 

- imprezy kulturalne/rekreacyjne związane z lokalnymi zasobami historycznymi, 

kulturowymi; festyny tematyczne; publikacje promujące lokalne zasoby 

 Wartość wskaźnika to 3200 - wartość wskaźnika rezultatu dla wskaźnika produktu 

16 szt (Liczba nowych działań promocyjnych w zakresie dziedzictwa 

kulturowego, w tym prezentacji produktów lokalnych)- zakładamy, 

że w imprezie/festynie/ spotkaniu promocyjnym weźmie udział średnio 200 osób; 

wartość średnia- np. liczba odbiorców publikacji będzie większa). 

 

4) „Cel ogólny II. Cel szczegółowy I. Wskaźnik: Liczba mieszkańców, którzy otrzymali 

dostęp do nowopowstałych lub zmodernizowanych placów zabaw” 

 Pytanie Ewaluatora: Dokładnie na podstawie jakich danych gmin zostanie 

mierzony ten wskaźnik? Kto będzie odbiorcą ankiety monitorującej? 

 Odpowiedź: „Zakładamy ze wskaźnik produktu wyniesie 12 sztuk (placów- 

nowych lub zmodernizowanych). Stąd też średnia liczba osób, które otrzymają 

dostęp do jednego placu to 1000.” 

 

5) „Cel ogólny II. Cel szczegółowy. Wskaźnik: Liczba osób, które wzięły udział 

w działaniach aktywizacyjnych (szkoleniach, konsultacjach indywidualnych, 

seminariach) zrealizowanych przez LGD "Dolina Soły" 
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 Pytanie Ewaluatora: Za pomocą jakich technik zostanie zbadany ten wskaźnik? 

Czy będą Państwo w ocenia tego wskaźnika wykorzystywać dokumentację 

szkoleniową, np. listy obecności? 

 Odpowiedź: „Wartość zostanie oszacowana na podstawie dokumentów 

znajdujących się w biurze LGD- uczestnicy szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań 

aktywizacyjnych, osoby, które skorzystały z doradztwa. (dowody- listy obecności, 

ankiety monitorujące, karty beneficjentów).” 
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6. Nabory w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Działania” przeprowadzone przez LGD „Dolina Soły” 

 Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 skierowane jest przede wszystkim do ludności obszarów wiejskich 

objętej podejściem Leader. Działanie te ma na celu umożliwienie mieszkańcom terenu objętego 

LSR realizację projektów w ramach tej strategii. Wykonywanie strategii powinno przyczynić 

się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych 

społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc zatrudnienia.  

 W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa 

działania wybiera projekty, w ramach środków przyznanych na realizację strategii. W ramach 

Działania 413, beneficjenci ubiegają się o dofinansowanie operacji w czterech kategoriach: 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

z zakresu działań Osi III PROW 2007-2013 oraz w ramach tzw. „Odnowa i rozwój wsi”, „Małych 

projektów”, czyli operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi III, 

ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej.  

 Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania LGD „Dolina Soły” przeprowadziło następujące 

nabory wniosków w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: 

 Cztery nabory na „Małe projekty” w  okresach: 09.04.2010r.-30.04.2010r., 27.10.2010r.-

17.11.2010r., 12.04.2011r.-10.05.2011r., 02.04.2012r.-27.04.2012r. 

 Pięć naborów na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w  okresach: 09.04.2010r.-

30.04.2010r., 27.10.2010r.-17.11.2010r., 12.04.2011r.-10.05.2011r., 02.04.2012r.-

27.04.2012r., 15.11.2012r.-31.10.2012r. 

 Pięć naborów na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w okresach: 

09.04.2010r.-30.04.2010r., 27.10.2010r.-17.11.2010r., 12.04.2011r.-10.05.2011r., 

02.04.2012r.-27.04.2012r., 15.11.2012r.-31.10.2012r. 

 Trzy nabory na „Odnowa i rozwój wsi” w okresach: 28.06.2010r.-16.07.2010r., 

01.06.2011r.-15.06.2011r., 01.06.2012r.-15.06.2012r. 
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6.1  „Małe projekty” 

W ramach „Małych projektów” zostało łącznie złożonych 114 wniosków o dofinansowanie, 

z czego wybrano 87 wniosków. Świadczy to o dużym zainteresowaniu ze strony podmiotów 

działających na terenie LGD „Dolina Soły” oraz o skuteczności prowadzonej kampanii informacyjnej 

przez biuro LGD. Odrzuconych zostało 24 wnioski w II etapie oceny, bądź w rezultacie rezygnacji. 

Liczba podpisanych umów o przyznanie pomocy wynosi 36. W trakcie I naboru wpłynęło 

29 wniosków, II naboru – 28, III naboru – 20, IV naboru – 37. Liczba wybieranych wniosków 

o dofinansowanie wykazywała w ciągu tych naborów tendencję wzrostową, mianowicie w I naborze – 

wybrano 16 wniosków, w II naborze –18, w III naborze – 20, w IV naborze – 33. 

 Transza na „Małe projekty” w budżecie LSR w latach 2010-2012r. łącznie wyniosła 

1 596 067,97 zł. Kwota dofinansowania złożonych wniosków nie przekroczyła jednak znacznie 

zakładanego limitu budżetowego biorąc pod uwagę łączną sumę złożonych wniosków. 

Wykres 1. Wykorzystanie dostępnego limitu środków na „Małe projekty” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia naborów. 

Wykres 2. Liczba wniosków wybranych w ramach „Małe projekty” na przestrzeni kolejnych 

naborów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia naborów. 

 1 596 067,97 
zł 

 1 951 518,98 
zł  

 1 475 347,99 
zł  

limit środków

kwota dofinanspwania złożonych
wniosków

kwota dofinansowania
wybranych wniosków

16 

18 

20 

33 

1

2

3

4

liczba wniosków wybranych
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 Fakt, że limit nie został przekroczony na etapie naboru świadczy o przeznaczeniu 

wystarczającej puli środków pieniężnych na to działanie. Według danych LGD „Dolina Soły” 

na chwilę obecną liczba projektów zakończonych z I naboru wynosi 7, natomiast z II naboru 

– 4. Łączna kwota wypłacona w ramach tych projektów w I naborze to 84 273,11 zł, a w II naborze 

82 213,91 zł. 

Wykres 3. Kategorie beneficjentów w ramach „Małe projekty” w ciągu wszystkich naborów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych LGD „Dolina Soły” 

 Powyższe zestawienie struktury beneficjentów w ramach „Małe projekty” na przestrzeni 

czterech naborów pokazuje, że 47% wszystkich złożonych wniosków zgłoszonych było przez JST. 

Osoby fizyczne zgłosiły 34% wniosków, natomiast 15% NGO, a pozostałe 4% przez inne, 

w tym kościoły, związki wyznaniowe.  

  

15% 

34% 
47% 

4% 

NGO

Osoby fizyczne

JST

Inne, w tym kościoły,
związki wyznaniowe
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6.2  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w latach 2010-2012 zostało 

przeprowadzonych pięć naborów. W ramach pierwszego w okresie 09.04.2010r.-30.04.2010r. złożono 

4 wnioski o dofinansowanie, z czego wszystkie zostały wybrane, natomiast podpisano tylko trzy 

umowy o przyznanie pomocy. Następnie w trakcie drugiego naboru w okresie 27.10.2010r.-

17.11.2010r. liczba złożonych wniosków wynosiła cztery, również wybrano cztery wnioski, jednakże 

podpisano tylko 1 umowę. Podczas trzeciego naboru, który odbył się w okresie 12.04.2011r.-

10.05.2011r. wpłynęły cztery wnioski, a wybrano wyłącznie dwa. Czwarty nabór zorganizowany 

w terminie 02.04.2012r.-27.04.2012r. zakończył się z rezultatem: osiem wniosków wpłynęło, wybrano 

trzy z nich, podpisano tylko jedną umowę. W trakcie piątego naboru w okresie 15.11.2012r.-

31.10.2012r. wpłynęło pięć wniosków, jednakże nie znane są jeszcze wyniki oceny tychże wniosków. 

Kwota do rozdysponowania praktycznie w kolejnych naborach była coraz większa 

i kształtowała się następująco: I nabór – 390 000,00 zł, II nabór – 226 137,50 zł, III nabór – 

390 000,00 zł, IV nabór – 390 000,00 zł, V nabór – 485 166,00 zł. W tym przypadku kwota 

dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła limit środków o 40 053,61 zł. Na chwilę obecną 

według danych LGD „Dolina Soły” jedynie wszystkie 3 projekty z I naboru zostały już zakończone, 

a łączna kwota wypłacona to 211 962,50 zł. 

Wykres 4. Wykorzystanie dostępnego limitu środków na „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” 

  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia naborów. 

  

 1 881 303,50 
zł  

1 921 357,11 
zł  

 1 144 087,00 
zł  

limit środków

kwota dofinanspwania złożonych
wniosków

kwota dofinansowania wybranych
wniosków
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6.3  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

 W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeprowadzono 

tyle samo naborów jak w przypadku „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Działanie 

te cieszyło się bardzo małym powodzeniem wśród potencjalnych wnioskodawców. W każdym 

z pięciu naborów wpłynęło wyłącznie po jednym wniosku o dofinansowanie. Podczas czterech 

pierwszych naborów wybrano wszystkie wnioski, które wpłynęły, czyli po jednym. Łącznie 

po zakończeniu wszystkich V naborów podpisano 2 umowy o przyznanie pomocy. Dane udostępnione 

przez LGD „Dolina Soły” jednoznacznie wskazują, że łączna kwota do rozdysponowania 

ze wszystkich V naborów była prawie trzykrotnie wyższa niż wartość złożonych wniosków. 

Wykres 5. Wykorzystanie dostępnego limitu środków na „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia naborów 

  

 1 015 000,00 
zł 

 349 863,50 zł  

337 439,50 zł  

limit środków

kwota dofinanspwania złożonych
wniosków

kwota dofinansowania wybranych
wniosków



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania Stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

 

 

St
ro

n
a2

5
 

6.4  „Odnowa i rozwój wsi” 

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” miały miejsce trzy nabory wniosków 

o dofinansowanie w okresach: 28.06.2010r.-16.07.2010r., 01.06.2011r.-15.06.2011r., 01.06.2012r.-

15.06.2012r. W postępowaniu wzięli udział beneficjenci składając łącznie 15 wniosków, w tym: 

w I naborze – 6 wniosków; w II naborze – 5, w III naborze – 4. Spośród zaprezentowanych wniosków 

13 zostało wybranych do dofinansowania, z czego podpisano 8 umów o przyznanie pomocy. Transza 

środków na działanie „Odnowa i rozwój wsi” łącznie z trzech naborów wynosiła 4 866 061,00 zł 

i była o 7 087,00 zł niższa od kwoty z wniosków złożonych. Natomiast wartość wniosków wybranych 

oszacowano na kwotę 4 547 180,00 zł. Na chwilę obecną według danych LGD „Dolina Soły” kwota 

wypłacona na przyznaną pomoc w I naborze to 37 914,00  zł. 

Wykres 6. Wykorzystanie dostępnego limitu środków na „Odnowa i rozwój wsi” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia naborów. 

 4 866 061,00 
zł  

4 873 148,00 zł  

 4 547 180,00 
zł  

limit środków

kwota dofinanspwania złożonych
wniosków

kwota dofinansowania wybranych
wniosków
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6.5  Analiza wyników wywiadu skierowanego do beneficjentów 

 Ewaluator w przeciągu 2 tygodni na przełomie listopada/grudnia 2012r. przeprowadził 

wywiad  telefoniczny z beneficjentami składającymi wnioski w ramach 4 działań. Koncepcją badania 

było zebranie informacji, a przede wszystkim opinii podmiotów składających wnioski 

o dofinansowanie i realizujących projekty nt. funkcjonowania LGD „Dolina Soły”, procesu 

przekazywania informacji, procedur i wymogów formalnych. Spośród otrzymanego zestawienia 

wszystkich dotychczasowych beneficjentów wybrano kilku (średnio 1-5) z każdego działania i naboru, 

z którymi następnie przeprowadzono wywiad. Szczegółowe wyniki wykonanego badania 

zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu (załącznik nr 1). W trakcie badania bywało, 

iż nie wszystkie podmioty wytypowane odebrały telefon, bądź mogły poświęcić chwilę czasu w celu 

udzielenia odpowiedzi. Wówczas w miarę możliwości wykonywano kolejną próbę nawiązania 

kontaktu z danym podmiotem. 

Podczas wywiadu zwracano się do beneficjentów z takimi pytaniami jak: 

 Jak Pan/Pani ocenia proces informowania o naborach wniosków o dofinansowanie? 

Skąd się Pan/Pani dowiedział/a o naborze? 

 Czy procedury/formalizm podczas składania wniosków/ realizacji projektu 

jest wg Pana/Pani prosty, motywujący, czy raczej zniechęcający? 

 Czy korzystał Pan/Pani ze szkoleń/doradztwa oferowanego przez LGD „Dolina Soły”? 

Czy były one pomocne, spełniły Pana/Pani oczekiwania? 

 Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani, aby składać wniosek/ ew. zrezygnować następnie 

z jego realizacji?
5
 

 Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi beneficjentów można wysunąć następujące 

wnioski: 

 Większość respondentów pozytywnie oceniła proces przekazywania informacji dot. naboru 

wniosków, zazwyczaj odbywa się on poprzez stronę internetową LGD „Dolina Soły”: 

http://www.dolinasoly.eu/, plakaty zamieszczane na tablicach informacyjnych 

poszczególnych sołectw, przekaz ustny na spotkaniach członków LGD, 

poprzez pozostawanie w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z pracownikami biura 

LGD, bądź od osób, które już korzystały z dofinansowania. 

 Znaczna część beneficjentów zwróciła uwagę na zniechęcający charakter 

procedur/formalizmu podczas składania wniosku i ewentualnej realizacji projektu (mniej 

więcej 70% badanych). Najczęściej procedury te określano jako zbyt skomplikowane, 

czasochłonne, pozbawione przejrzystości i nie możliwe do samodzielnego wypełnienia 

przez ludzi nie mających do czynienia z takimi dokumentami. Ponadto problemem jest długi 

                                                           
5
 Podczas przeprowadzania wywiadu niekiedy pytania ulegały nieznacznej modyfikacji. Wynika to głównie 

z potrzeby dopasowania treści pytania do badanej osoby w celu uzyskania potrzebnych informacji. Przyczyna 

takiej operacji leży w kwestii różnorodności osobowości/ kwalifikacji osób. 

http://www.dolinasoly.eu/
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okres oczekiwania na ocenę wniosków, zawarcia umowy, który działa demotywująco 

na beneficjentów i niejednokrotnie stanowi przyczynę rezygnacji z przystąpienia 

do realizacji projektu. Niemniej jednak pojawiły się również opinie, iż procedury 

te nie sprawiły dużego kłopotu i są przejrzyste. Zdecydowana większość badanych zwróciła 

szczególną uwagę na ogromną pomoc i uczynność ze strony pracowników biura LGD 

„Dolina Soły” w trakcie wypełniania np. wniosku o dofinansowanie. Tym samym podkreślili 

wysokie kompetencje i wiedzę posiadaną przez tych pracowników i dużą życzliwość 

z ich strony. 

 Większość beneficjentów odpowiedziała, iż była zapraszana do wzięcia udziału 

w szkoleniach, bądź doradztwie. Nie wszyscy skorzystali z tych zaproszeń ze względu 

na ograniczenie czasowe lub brak potrzeby uczestnictwa w takim przedsięwzięciu. Osoby, 

które miały przyjemność skorzystać z tej oferty LGD „Dolina Soły” wzięły udział 

w szkoleniu o tematyce rozliczania wniosków. Uczestnicy szkoleń ocenili je jako przydatne 

i spełniające ich oczekiwania.  

 Badane osoby decydowały się składać wniosku o dofinansowanie  w ramach 4 działań 

w celu zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć mających wpłynąć na polepszenie 

rozwoju lokalnego. Przyczyną rezygnowania z realizacji projektów pozytywnie ocenionych 

był długi okres procesu formalnego realizacji projektów, oczekiwanie na popisanie 

umowy/decyzje, bądź powody osobiste. 
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6.6  Przedsięwzięcia LSR dla LGD „Dolina Soły” 

 LGD „Dolina Soły” w oparciu o zgłoszone karty projektów, dyskusje podczas spotkań 

szkoleniowo-warsztatowych określiło 6 przedsięwzięć merytorycznych (1-6) oraz 1 przedsięwzięcie 

organizacyjne (7): 

1) Wodny Raj 

2) Szlak kulturowy 

3) Igrzyska Doliny Soły 

4) Bajkowe place zabaw 

5) Spędzić czas razem i kulturalnie 

6) Innowacyjna firma 

7) Aktywizacja społeczności lokalnej 
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Podsumowanie 

 Reasumując nabory przeprowadzone w okresie 2010-2012 należy stwierdzić, że LGD „Dolina 

Soły” w sumie dokonała oceny 159 wniosków zebranych w trakcie 17 naborów (łączna kwota 

dofinansowania złożonych wniosków – ponad 9 mln zł). Zostało wybranych 117 wniosków (najwięcej 

w ramach działania „Małe projekty”) na łączną kwotę dofinansowania ponad 7 mln zł. W sumie 

w ramach wszystkich tych naborów podpisano 53 umowy o przyznanie pomocy. W trakcie wszystkich 

naborów wymienionych wcześniej działań zostały wygenerowane pewne oszczędności.  

W ramach czterech naborów wniosków na „Małe projekty” oszczędności wyniosły łącznie 643 170,17 

zł. Odpowiednio „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 304 505,30 zł, „Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej” – 563 487,50 zł, „Odnowa i rozwój wsi” – 1 843 229 zł. 

W nawiązaniu do przeprowadzonego wywiadu z poszczególnymi beneficjentami można 

wyciągnąć następujące wnioski: podmioty z obszaru funkcjonowania LGD są zadowolone ze sposobu 

i efektywności informowania o prowadzonym naborze wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie 

oceniają działanie LGD „Dolina Soły”, zauważają dobre oddziaływanie na rozwój lokalny terenu 

LGD. Osoby te mają jedynie pewne zastrzeżenia w stosunku do procedur formalnych prowadzonych 

podczas składania wniosku o dofinansowanie, szczególnie sam wniosek jest dokumentem 

skomplikowanym i jego prawidłowe wypełnienie jest czasochłonne. Pomoc ze strony pracowników 

LGD „Dolina Soły” jest znacząca i bardzo pozytywnie odbierana przez zainteresowane podmioty.  

Jednym z głównych problemów stanowią opóźnienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego 

na etapie rozpatrywania złożonych wniosków. Pierwszy nabór wniosków odbył się w kwietniu 2010r. 

(mowa tu o działaniach: „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”), pierwsze wezwania do uzupełnień 

dokumentacji beneficjenci otrzymali w terminach: grudzień 2010-marzec 2011 – mniej więcej rok 

po naborze wniosków). Umowy podpisywane były w okresie marzec-grudzień 2011r. – prawie 

20 miesięcy po zakończonym naborze wniosków. W tym okresie przeprowadzono kolejne dwa nabory  

wniosków, tj. jesień2010r., wiosna 2011r. Informacje o postępach w ocenie wniosków z I naboru, 

nastroje panujące wśród beneficjentów wpływały negatywnie na prowadzoną promocję 

i aktywizowanie społeczeństwa lokalnego do składania wniosków. W odpowiedzi na oczekiwania 

beneficjentów LGD „Dolina Soły” zorganizowało spotkanie z Marszałkiem Województwa – Panem 

Markiem Sową oraz dyrektorem i pracownica Departamentu. Przedmiotowe spotkanie miało miejsce 

w kwietniu 2011r. w siedzibie LGD „Dolina Soły”. W spotkaniu wzięli udział członkowie LGD, 

beneficjenci, którzy bezpośrednio przekazywali swoje uwagi nt. działalności oraz funkcjonowania 

LGD, organizowania naborów, postępu w ocenie wniosków, współpracy z UM. Relacja z niniejszego 

spotkania zostało zamieszczona na stronach internetowych: 
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http://www.dolinasoly.eu/aktualnosci/w-dniu-7-kwietnia-odbylo-sie-spotkanie-z-panem-markiem-

sowa-marszalkiem-wojewodztwa-malopolskiego,288 

http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/12239/51614/Marszalek_obiecuje_poprawe.html 

 Dzięki spotkaniu i deklaracjach Marszałka oraz Dyrektora zauważono poprawę 

m.in. w kwestii czasu oceny wniosków. Ponadto regularnie LGD otrzymuje  (małopolskie LGD)  

informacje bieżące dot. współpracy UMWM z LGD, podjęto działania zaradcze- np. ustalanie z LGD 

harmonogramu naborów wniosków, co zapobiega "zatorom" dokumentacji w UM (nagły napływ 

wielu wniosków z naborów w wielu grupach). Bardzo długo trwa również ocena wniosków 

w ARiMR. Czego przykładem jest beneficjent z naboru jesiennego 2010 (działanie Różnicowanie- 

czyli rolnik) do tej pory po 2 latach nie podpisał umowy. Jego wniosek był dwukrotnie odrzucany, 

dwukrotnie pracownicy biura LGD pomogli napisać odwołanie (wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa) i wniosek wracał do oceny.  W międzyczasie pracownicy ARiMR żądali kilkukrotnie 

tych samych dokumentów, już raz przekazanych. 

Nie można w chwili obecnej dokonać całościowej oceny wykorzystania środków np. po etapie 

podpisania umów, czy rozliczonych projektów. Zaawansowanie wdrożenia projektów jest na różnych 

etapach. Tym samym powoduje to realne trudności w ocenie przez LGD stopnia wykorzystania 

limitów z LSR. Zdaniem Ewaluatora należy dokonywać przesunięć niewykorzystanych środków 

w danym naborze, w celu uniknięcia tzw. „zamrażania” środków na długi okres czasu. Wynika 

to z faktu, iż rzeczywisty poziom dofinansowania zazwyczaj jest znany dopiero po rozliczeniu 

projektu, nawet nie po podpisaniu umowy (gdzie zawsze mogą wystąpić wszelkiego rodzaju 

oszczędności w wyniku prowadzonej procedury przetargowej, itp.). 

  

http://www.dolinasoly.eu/aktualnosci/w-dniu-7-kwietnia-odbylo-sie-spotkanie-z-panem-markiem-sowa-marszalkiem-wojewodztwa-malopolskiego,288
http://www.dolinasoly.eu/aktualnosci/w-dniu-7-kwietnia-odbylo-sie-spotkanie-z-panem-markiem-sowa-marszalkiem-wojewodztwa-malopolskiego,288
http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/12239/51614/Marszalek_obiecuje_poprawe.html
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7. Ocena funkcjonowania LGD „Dolina Soły” 

 

7.1  Krótki opis LGD „Dolina Soły” 

Badanie, którego wyniki prezentuje niniejszy raport miało na celu ocenę funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”  realizującej Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Gminy objęte LSR realizowaną przez LGD „Dolina 

Soły” administracyjnie należą do województwa małopolskiego. Obszar LGD stanowi teren 4 gmin: 

Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim. W skład LGD wchodzi 26 sołectw oraz 3 miasta (łącznie 

29 miejscowości). LGD powstało z inicjatywy przede wszystkim władz samorządowych czterech 

wymienionych  powyżej gmin. Tworzenie LGD przebiegało równolegle z opracowywaniem LSR. 

Ostatecznie spotkanie założycielskie miało miejsce 14 maja 2008r. w Rajsku. Według danych 

na dzień 08.01.2009r. LGD zrzeszało 72 członków zwyczajnych. LGD jest tzw. stowarzyszeniem 

specjalnym utworzonym na mocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, co daje 

możliwość, by jej członkami stawały się nie tylko osoby fizyczne lecz również osoby prawne. 

Z tej racji w szeregi członków organizacji weszły zarówno Gminy i instytucje publiczne, jak i lokalne 

stowarzyszenia, reprezentanci grup nieformalnych oraz przedsiębiorcy. 

Według LSR – LGD „Dolina Soły” jest partnerstwem trójsektorowym składającym 

się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, 

samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu 

lokalnego, o celach niezarobkowych, działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Bieżące diagnozowanie potrzeb mieszkańców/beneficjentów odbywa się na podstawie karty 

beneficjenta zakładającej schemat rozmowy podczas doradztwa, dzięki której pracownik 

LGD jest w stanie dokonać diagnozy potrzeb danego beneficjenta.   
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7.2  Ilościowy rozwój i struktura partnerstwa 

W momencie rozpoczynania działalności LGD „Dolina Soły” zrzeszała 72 członków (dane 

na dzień 08.01.2009r., LSR), których struktura została zaprezentowana na wykresie 7.  

Wykres 7. Charakterystyka członków LGD na dzień 08.01.2009r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LSR 

Według udostępnionych list obecności przez LGD „Dolina Soły” wynika, iż liczba członków 

na dzień 07.09.2012r. zmniejszyła się do 69 członków, z czego tylko 54% osób było obecnych  

na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w terminie 07.09.2012r. Na podstawie 

niniejszej analizy wynika, iż rotacja członków LGD nie jest bardzo duża. Niemniej jednak frekwencja 

pozostawia wiele do życzenia i wymaga wprowadzenia zmian w kierunku wzrostu poziomu obecności 

na Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia. Tym samym należy działać w kierunku 

zwiększenia świadomości członków LGD o konieczności regularnego przybywania na spotkania.  

Wykres 8. Charakterystyka członków LGD na dzień 07.09.2012r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LGD 

„Dolina Soły” 

14% 
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24% osoby z sektora

publicznego
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społecznego
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gospodarczego
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 Oprócz zmian ilościowych członków LGD „Dolina Soły” prowadzone są plany i działania 

w kierunku rozszerzenia terenu LGD. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania LGD kwestia 

poszerzenia LGD podnoszona była dwukrotnie.  Pierwszą datą jest 7 grudnia 2009r. kiedy to Walne 

Zebranie Członków LGD odrzuciło wniosek Gminy Wieprz o przyjęcie do grona członków.  

Następnie 19 kwietnia 2012r. odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie. W międzyczasie 

prowadzone były z inicjatywy Gminy Andrychów wstępne rozmowy o poszerzenie terenu o tę Gminę, 

ale ostatecznie Andrychów zdecydował się o przyłączeniu się do LGD Wadoviana.  

 W chwili obecnej LGD planuje możliwość rozszerzenia obszaru o Miasto Oświęcim- 

rozszerzenie dotyczy przyszłego okresu programowania. Na szczeblu Zarządu LGD prowadzone 

są już ustalenia odnośnie spotkania w tym celu z przedstawicielami Miast Oświęcim. Planowany 

termin spotkania to styczeń/luty 2013. 
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7.3  Analiza wyników wywiadu skierowanego do sołtysów 

Ewaluator analogicznie do wcześniej opisanego badania beneficjentów wykonał wywiad 

skierowany do sołtysów wszystkich sołectw wchodzących w skład LGD „Dolina Soły”. Głównym 

celem niniejszego badania było zebranie opinii sołtysów poszczególnych miejscowości nt. głównych 

obszarów funkcjonowania LGD. Wyjściowym założeniem było nawiązanie kontaktu ze wszystkimi 

sołtysami z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Niestety nie udało się skontaktować 

bezwzględnie ze wszystkimi: Gmina Oświęcim – wywiad przeprowadzony z 54% sołtysów; Gmina 

Brzeszcze – 17%; Gmina Kęty – 33%; Gmina Chełmek – 67%. Badanie wykonano na przełomie 

listopada/grudnia 2012r. wykonując połączenia telefoniczne.  

Podczas wywiadu zwracano się do sołtysów z takimi pytaniami jak: 

 Czy wie Pan/Pani oraz mieszkańcy Pana/Pani miejscowości o powstaniu 

i funkcjonowaniu LGD „Dolina Soły”? 

 Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie LGD, czy informowani są Pan/Pani 

oraz mieszkańcy o prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie? 

 Jak ocenia Pan/Pani promocję LGD, czy mieszkańcy brali udział w jakichś 

działaniach/przedsięwzięciach organizowanych przez LGD „Dolina Soły”? 

 Czy zauważył/a Pan/Pani jakieś pozytywne zmiany w regionie 

dzięki funkcjonowaniu LGD „Dolina Soły”? 

 Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura LGD, jego pracowników? 

Na podstawie analizy wyników badania można wysunąć następujące wnioski: 

 Wszyscy sołtysi uczestniczący w badaniu posiadają wiedzę nt. powstania 

i funkcjonowania LGD „Dolina Soły”, tym samym potrafią wskazać miejsce 

prowadzenia biura LGD. Według ich opinii zdecydowana większość ich mieszkańców 

wie o LGD, niemniej jednak nie 100% społeczności. Ponadto występuje sytuacja, 

iż mieszkańcy nie posiadają takowej wiedzy, a jedynie osoby zainteresowane. Często 

padało stwierdzenie, iż sołtysi nie mogą wypowiadać się w imieniu wszystkich 

mieszkańców.  

 Sołtysi udzielali odpowiedzi, iż są zazwyczaj na bieżąco informowaniu 

o prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie przez LGD „Dolina Soły” 

poprzez przekazywane plakaty informacyjne. Jednakże sołtysi miejscowości Skidziń, 

Nowa Wieś, Witkowice przekazali informację, iż nie otrzymują w/w plakatów. 

Zawiadamianie o naborach dokonywane jest również na spotkaniach, stronach www, 

gazetce gminnej, poprzez kontakt telefoniczny. Ogólnie większość badanych 

pozytywnie oceniła funkcjonowania LGD „Dolina Soły”.  

 Duża grupa sołtysów twierdzi, iż mieszkańcy ich miejscowości mogą brać udział 

w działaniach/przedsięwzięciach/imprezach organizowanych przez LGD „Dolina 
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Soły”.  Zazwyczaj korzystają  z nich osoby zainteresowane. Niemniej jednak niektórzy 

zaakcentowali, że takowe przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio  

do ich mieszkańców nie są organizowane.  

 Dostrzegane są pozytywne zmiany w regionie dzięki powstaniu i funkcjonowaniu LGD 

„Dolina Soły”, do których zaliczono: mobilizacyjny wpływ na społeczność 

i jej zwiększona aktywność, renowacja zabytków, organizacja imprez lokalnych, 

np. kiermasze; możliwość ubiegania się o dofinansowanie.  

 Funkcjonowanie biura LGD „Dolina Soły” w większości przypadków jest pozytywna, 

pracownicy chwaleni są za życzliwą pomoc. Padały również odpowiedzi o braku 

możliwości wyrobienia sobie opinii nt. ze względu na brak współpracy z biurem, 

bądź niski stopień tego współdziałania. 

Szczegółowe zestawienie udzielanych odpowiedzi w formie tabelarycznej zostało 

zamieszczone w załączniku do niniejszego raportu (załącznik nr 2). 
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7.4  Sprawność przepływu informacji 

Na podstawie analizy odpowiedzi przeprowadzonego wywiadu do sołtysów z terenu 

LGD „Dolina Soły” i beneficjentów wynika, iż przepływ informacji pomiędzy LGD 

a społeczeństwem jest dość dobry. Potwierdzeniem tego jest udostępnianie plakatów informacyjnych 

nt. planowanych i prowadzonych naborów wniosków na dofinansowanie w ramach poszczególnych 

działań, zamieszczanie informacji na stronie www LGD „Dolina Soły”, „metodą pantoflową”, 

przekazywanie informacji na spotkaniach członków LGD, imprezach zorganizowanych. 

Jednakże do niektórych sołtysów nie docierają takowe informacje, poprzez co nie są w tanie 

na bieżąco przekazywać ich mieszkańcom swoich sołectw. Tym samym podczas badania osoby 

te zasygnalizowały, iż mile widziana byłaby zmiana tej sytuacji.  

Z zebranych danych jakościowych wynika, iż wszyscy sołtysi, z którymi udało 

się przeprowadzić wywiad (12 osób z 28 wytypowanych do badania – tj. 43% ogółu) wiedzą 

o powstaniu i funkcjonowaniu LGD Dolina Soły. Ponadto zapytani o stopień rozpoznawalności LGD 

przez mieszkańców udzielali takich odpowiedzi, iż z pewnością 100% mieszkańców nie ma takiej 

świadomości, ale zdecydowana większość.  
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7.5  Działalność biura LGD 

Biuro LGD „Dolina Soły” mieści się przy ul. Edukacyjnej 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim. 

Można stwierdzić, iż funkcjonuje ono sprawnie i należycie, a pracownicy posiadają odpowiednią 

wiedzę i kwalifikacje do pełnienia obranych funkcji. Świadczą o tym odpowiedzi udzielane 

podczas wywiadu kierowanego do sołtysów, beneficjentów, w tym mieszkańców LGD (w załączniku 

– wynik wywiadów). Osoby uczestniczące w prowadzonym wywiadzie podkreślały, iż pracownicy 

biura LGD „Dolina Soły” wykonują swoje obowiązki fachowo i zawsze chętnie służą pomocą i swoją 

wiedzą. Niejednokrotnie za sprawą fachowej obsługi pracowników LGD badanym osobom udawało 

się rozwiać wszelkie wątpliwości, bądź rozwiązać problemy związane np. ze składaniem wniosków 

o dofinansowanie. 

Rozwiązania proceduralne oraz przyjęty przez LGD „Dolina Soły” model 

funkcjonowania nie mają negatywnego wpływu na realizację LSR.  

 Według danych udostępnionych przez LGD „Dolina Soły” budżet pierwotny LSR w roku 

2009r. wynosił 9 854 896,00 zł. We wrześniu 2010r. nastąpiła I zmiana, następnie w grudniu 2011r. 

II zmiana, jednakże łączna kwota do wdrożenia zgodnie z budżetem LSR nie uległa modyfikacji. 

Zmianie poddano poszczególne transze pieniężne na dane działania – sytuacja ta została 

zaprezentowana za pomocą poniższych wykresów. 

Wykres 9. Budżet pierwotny LSR – 2009r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych LGD „Dolina Soły” 
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Wykres 10. Budżet po I zmianie – 2010r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych LGD „Dolina Soły” 

Wykres 11. Budżet po II zmianie – 2011r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych LGD „Dolina Soły” 

 Na podstawie analizy protokołów z Komisji Rewizyjnej LGD „Dolina Soły” nie wystąpiły 

żadne nieprawidłowości pod względem merytorycznym i rachunkowym w opracowywanych 

sprawozdaniach finansowych. W związku z czym można stwierdzić, iż wszelkie koszty ponoszone 

były uzasadnione i zgodne z zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.  

W kontekście bieżącego funkcjonowania warto zwrócić uwagę na działania informacyjno-

promocyjne i szkoleniowe realizowane przez LGD „Dolina Soły”. Podstawowym elementem działań 

informacyjnych jest poinformowanie o naborach wniosków i udostępnienie informacji o dokumentacji 

projektowej. Te działania realizowane są głównie za pośrednictwem strony internetowej 

oraz bezpośrednich konsultacji, warsztatów, spotkań informacyjnych. Należy zwrócić uwagę 

na znaczną liczbę i formy prowadzanych działań informacyjnych, dzięki czemu kluczowe informacje 

docierają do szerszego kręgu zainteresowanych. Na obszarze LGD „Dolina Soły” wydawane 

są ponadto plakaty, ulotki informacyjne. Według danych udostępnionych przez LGD łącznie 
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w ramach działania „Małe projekty” udzielono doradztwa 85 beneficjentom – dokumentem 

potwierdzającym jest karta beneficjenta. Odpowiednio w ramach kolejnych działań sytuacja wygląda 

następująco: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” – 106 beneficjentów; „Odnowa i rozwój wsi” – 1 beneficjent. W sumie udzielono 

192 beneficjentom usług doradczych. 

Wykres 12. Udzielone doradztwo beneficjentom a rodzaj działania. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu „Lista osób, którym LGD „Dolina Soły” 

świadczyła usługi doradcze” 

Jak wynika z powyższego diagramu oraz informacji – stosowanie różnorodnych form 

docierania do potencjalnych beneficjentów przynosi efekty w postaci znacznej liczby udzielonego 

doradztwa, a także ilości złożonych wniosków.  

W kontekście promocji LGD należy zaakcentować możliwość promowania 

inwestycji/projektów, które zakończyły się sukcesem za pośrednictwem LGD. Można stawiać 

je jako wzór potencjalnym wnioskodawcom, przedstawiać tzw. dobre praktyki, tym samym zachęcać 

do aplikowania pokazując, że „innym się udało”. Forma przekazu polegająca na przedstawieniu 

konkretnego projektu, który został zakończony. Tym samym stanowi to jedną z najbardziej 

efektywnych i najlepiej docierających do ludzkiej świadomości.  
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7.6  Analiza ankiet monitorujących osiągnięcie wskaźników 

LSR LGD „Dolina Soły” 

LGD „Dolina Soły” prowadzi ankiety monitorujące osiągnięcie wskaźników 

LSR, które kierowane są do beneficjentów. Ewaluator otrzymał w/w ankiety z dwóch działań „Małe 

projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej zaprezentowano analizę 

tychże ankiet w formie tabelarycznej. 

Tabela 4. Analiza ankiet monitorujących osiągniecie wskaźników LSR 

Kryterium 
Ankiety działania „Małe 

projekty” 

Ankiety działania „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Łączna liczba ankiet 12 1 

Liczba podmiotów 8 1 

Łączna kwota 

dofinansowania projektów 
171 288, 66 zł 89 463,50 zł 

Łączny stopień określonych 

wskaźników produktu w 

LSR 

- liczba nowych 

zorganizowanych imprez 

rekreacyjno-kulturalnych i 

edukacyjnych – 6 

- liczba nowych działań 

promocyjnych w zakresie 

dziedzictwa kulturowego, w 

tym prezentacji produktów 

lokalnych – 6 

- liczba nowych lub 

zmodernizowanych placów 

zabaw - 2 

- liczba nowych lub 

zmodernizowanych przedsiębiorstw 

różnych branż poza turystyką – 1 

Łączny stopień określonych 

wskaźników rezultatu w 

LSR 

- liczba odbiorców imprez 

stanowiących nową ofertę w 

programie wydarzeń 

kulturalnych na obszarze 

LGD – 2416 

- liczba odbiorców nowych 

działań promocyjnych w 

zakresie dziedzictwa 

kulturowego i prezentacji 

produktów lokalnego z 

terenu LGD – 7900 

- liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy na obszarach wiejskich terenu 

LGD, poza turystyką - 1 
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- liczba mieszkańców, którzy 

otrzymali dostęp do 

nowopowstałych lub 

zmodernizowanych placów 

zabaw - 650 

Ogólne zestawienie 

najczęściej występujących 

problemów 

- długi okres oczekiwania 

- realizacja projektu przez 

podpisaniem umowy (brak 

wytycznych ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego) 

-zawieranie aneksów – 

zmiana terminu realizacji, 

aktualizacja kosztów 

operacji, zmiana 

harmonogramu finansowo-

rzeczowego 

- długi okres oczeni kania na ocenę 

wniosku przez ARiMR w Krakowie, 

co spowodowało zrealizowanie 

inwestycji z rocznym opóźnieniem 

 

 Od momentu utworzenia LGD „Dolina Soły” została objęta czterema kontrolami: 

 Kontrola UMWM w zakresie funkcjonowania biura LGD – 2 razy 

 Kontrola UMWM w zakresie realizacji projektu współpracy – 1 raz 

 Kontrola ZUS w Stowarzyszeniu LGD – 1 raz.  

Zespół ewaluacyjny, o którym mowa w rozdziale 13 LSR został powołany dopiero 

we wrześniu 2012r. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 13.09.2012r., podczas 

którego zadecydowano o zleceniu wykonania ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu 

i opracowano ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzeni ewaluacji. Drugie posiedzenie miało 

miejsce dnia 02.10.2012r.,na którym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym 

podmiotu będącego wykonywać ewaluację. Zespól ewaluacyjny powoływany jest przez Walne 

Zgromadzenie Członków. Do momentu powołania zespołu nie zgłaszano takiej potrzeby. Wszelkie 

prace i czynności związane z monitorowaniem wdrażania LSR prowadzi na bieżąco biuro LGD, 

a o uzyskanych wynikach informuje członków podczas każdego WZC.  Ponadto występujące 

opóźnienia oceny wniosków, przesunięcie terminów realizacji projektów sprawiły, 

iż nie było dostatecznego materiału mogącego zostać poddanego ewaluacji.  
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LGD „Dolina Soły” w celu efektywnego działania planuje wiele działań na najbliższy okres, 

do których należą: 

 w styczniu 2013r. ukaże się II część książki kulinarnej "Przysmaki z Doliny Soły" (efekt 

warsztatów kulinarnych zorganizowanych wspólnie z KGW w maju i czerwcu 

2011 roku);   

 9 stycznia 2013r. zostanie zorganizowane spotkanie dot. sprzedaży bezpośredniej 

(spotkanie z przedstawicielami SANEPIDu oraz Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego)  - spotkanie organizowane we współpracy z Małopolska Izbą Rolniczą; 

 w marcu 2013r.  planuje się spotkanie z NGO's z obszaru LGD (zaproszone zostaną 

wszystkie organizacje) - spotkanie informacyjne o zrealizowanych już projektach 

oraz o ostatnim planowanym naborze wniosków w ramach działania „Małe projekty”; 

 w marcu 2013r.  planuje się zamieszczenie artykułów o zrealizowanych projektach (prasa 

o zasięgu regionalnym- podobnie jak w roku 2011); 

 kwiecień 2013r. - ostatni nabór wniosków w działaniach „Małe projekty”, „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; 

 czerwiec 2013r. - ostatni nabór wniosków w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”; 

 w I kwartale 2013r. roku planuje się wizytę studyjną w zakresie poznania dobrych praktyk 

innych LGD, w tym w szczególności w zakresie sporządzenia nowej strategii na potrzeby 

kolejnego okresu programowania. 
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Podsumowanie 

 Na podstawie analizy udostępnionych dokumentów przez LGD „Dolina Soły”, 

przeprowadzonych wywiadów Ewaluatora można stwierdzić, iż LGD funkcjonuje prawidłowo 

i zgodnie z obranymi celami. Ponadto w sposób sprawny stara się wdrażać LSR i osiągać założone 

wskaźniki. Podejmowane działania promocyjne przynoszą efekty w postaci dużej liczby składanych 

wniosków o dofinansowanie. Atutem biura LGD są jego pracownicy, którzy ocenieni zostali bardzo 

wysoko przez beneficjentów, w szczególności za życzliwość, chęć pomocy i wysoki poziom 

kwalifikacji. Główną barierą zwiększenia liczby wniosków i zainteresowania społeczności lokalnej 

podejmowaniem przedsięwzięć to zbyt skomplikowane procedury formalne składania wniosku 

i bardzo długi okres oczekiwania na ocenę złożonych wniosków. Sytuacja ta przyczynia 

się do demotywowania potencjalnych beneficjentów. Niejednokrotnie podmioty wystawione na próbę 

w postaci długiego oczekiwania na ocenę swojego wniosku, bądź wzmożonych trudności w realizacji 

projektu dzielą się swoim niemiłym doświadczeniem z najbliższym otoczeniem. Tym samym 

rozsyłając „metoda pantoflową” negatywne opinie. Różnorakie formy docierania do społeczności 

i działania promocyjne mogą w znacznym stopniu zapobiec w/w sytuacji.  

 Praca i wkład wniesiony w powstanie i funkcjonowanie LGD przynosi efekty w postaci 

zauważalnych pozytywnych zmian w regionie przez mieszkańców miejscowości wchodzących 

w LGD. Widoczny jest wzrost stopnia mobilizacji społeczeństwa do podejmowania inicjatyw 

lokalnych.  
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8. Propozycje korekt LSR wynikających z badania ewaluacyjnego 

i rekomendacje 

 W wyniku prac związanych z ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina 

Soły” proponuje się  wprowadzenie paru korekt do najistotniejszego dokumentu tego Stowarzyszenia.  

1) Zmiana I 

Obecne brzmienie wskaźnika: 

„Ilość odnowionych zabytków” 

Propozycja zmiany na zapis: 

Ilość odnowionych zabytków na terenie LGD „Dolina Soły” 

 

 Rekomendacje – dobre praktyki 

 Dobre praktyki (good practice case study) to opisy już zrealizowanych przedsięwzięć, 

które mogą pełnić rolę wzorców następnym beneficjentom. Ponadto stwarzają możliwość poznania 

rozwiązań, które już kiedyś były zastosowane i przyniosły pozytywne, wymierne efekty. Czerpanie 

z doświadczeń i wiedzy innych osób przyczynia się do sprawniejszego i efektywnego wdrażania 

nowych rozwiązań w kolejnych projektach. Jednakże zastosowanie przykładów dobrych praktyk może 

wystąpić jedynie wtedy, gdy sytuacja danego podmiotu jest podobna do opisywanej. Na stronie 

internetowej LGD „Dolina Soły” znajduje się „Baza dobrych praktyk”, która prezentuje się dobrze 

pod względem merytorycznym, jak i graficznym. Niemniej jednak zdaniem Ewaluatora należałoby 

opatrzyć opisy dobrych praktyk datami, np. pod napisem w metryczce „miejsce realizacji”. Co prawda 

w treści niektórych praktyk wspomniano o terminie realizacji, jednak nie we wszystkich. 

Zamieszczenie zapisu „Data” w wytłuszczonej metryczce na samym początku byłoby bardziej 

czytelne i bez trudu ułatwiłoby analizę danych osobom zainteresowanym. W przeciwnym wypadku 

może zaistnieć sytuacji, iż prezentowane przedsięwzięcie jest nieco przestarzałe, 

bądź po jego wykorzystaniu znaleziono lepsze i bardziej nowoczesne rozwiązanie. W związku 

z tym dobre praktyki powinny być jak najczęściej uaktualniane oraz rozpatrywane w całym kontekście 

i wieloaspektowo.  

 

Rekomendacje – nabory wniosków 

 Analiza prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, przyczyny rezygnacji 

z realizowania projektów, opinii beneficjentów i pracowników biura LGD „Dolina Soły” pozwala 

na sformułowanie wniosków dotyczących procesu naboru wniosków i spraw z nim związanych: 

 Należy uprzedzać beneficjenta o długiej procedurze sprawdzania wniosków, 

która może przekroczyć wszystkie terminie planowane w dokumentach, co powoduje dłuższe 

„kredytowanie” projektu; 

 Należy starać się przygotować beneficjenta na „nieprzyjemne” pisma ukazujące im błędy 

i wezwania do uzupełnień, które wywołują przerażenie i działają demotywująco.  
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 Należy opracować ofertę szkoleniową z zakresu pisania i składania wniosku o dofinansowanie 

dla potencjalnych  beneficjentów, gdyż większości wprawia to niemały problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania Stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

 

 

St
ro

n
a4

6
 

St
ro

n
a4

6
 

9. Załączniki 

Załącznik nr 1do raportu. 

LGD Dolina Soły – WYWIAD TELEFONICZNY 

Lp. 
Nr 

wniosku 

Wnioskodawc

a 

Tytuł 

wniosku 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Osoba do 

kontaktu 
Status projektu 

Odpowiedzi i uwagi uzyskane podczas wywiadu 

telefonicznego 

MAŁE PROJEKTY – I NABÓR 2010 ROK (wybrano 5 beneficjentów) 

1. 
4MP/1/20

10 

Dom Kultury 

w Kętach 

„Ogólnopolski 

Festiwal – 

Folklorystycz

ne Dni 

Przyjaźni – od 

Bałtyku aż po 

Tatry” 

25.000,00 zł 
Urszula Biela-

Bogacz 

Projekt 

zakończony 

1. Dość dobrze oceniają proces informowania 

o naborze wniosków o dofinansowanie, 

wypełniali karty beneficjenta. 

2. Procedury, biurokracja podczas składania 

wniosku, a następnie realizacji wg tego 

Wnioskodawcy jest zbyt skomplikowana, wręcz 

zniechęcająca do aplikowania. Powinno nastąpić 

uproszczenie nazewnictwa we wnioskach, ciągle 

następowały zmiany 

w procedurach. Umowa z nimi została podpisana 

dopiero po realizacji projektu. Ogólnie 

nie są zadowoleni z biurokracji związanej 

z realizacją projektu. Pracownicy LGD wykazali 

się pomocni podczas całej procedury.  

3. Nie brali udziału w szkoleniach.  

4. Proponują uproszczenie procedur formalnych 

i biurokracji, gdyż poprzez nią osoby fizyczne 

nie mające styczności z biurokracją 

nie będą aplikować.  

2. 
3MP/I/20

10 

 

Fundacja 

Pomocy 

Społecznej w 

Brzeszczach 

„Akademia 

Sportu i 

Reakcji” 

25.000,00 zł 
Renata 

Fijałkowska  

Wniosek 

wycofany 
Nie może rozmawiać/ jest b. chora. 



Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

i funkcjonowania Stowarzyszenia – 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 

 

 

St
ro

n
a4

7
 

3. 
15MPI/I/2

010 

Towarzystwo 

Wędkarskie 

„Sazan” 

„Integracja u 

rekreacja nad 

wodą – by 

żyło się 

lepiej” 

25.000,00 zł 
Piotr Świąder-

Kruszyński 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana 

Nie odbiera telefonu – 1 próba. 

4. 
12MPI/I/2

010 

Stanisław 

Cader 

„Dawne i 

współczesne 

obiekty 

sakralne ziemi 

kęckiej” 

24.850,00 zł 
Stanisław 

Cader 

Projekt 

zakończony 

1. Przekazywanie informacji nt. naborów odbywało 

się na spotkaniu w gminie Kęty. 

2. Procedury/formalizm został oceniony jako bardzo 

skomplikowany i zniechęcający do składania tego typów 

wniosków. Sam dokument wniosku jest za długi 

i niezrozumiały, nadmierny formalizm. 

3. Pracownicy LGD wykazali się ogromnym 

wsparciem, byli bardzo pomocni, zostali ocenieni „na 6”, 

dzięki nim realizacja projektu przebiegła sprawnie, chętnie 

udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.  

4. Był zapisany na szkolenie, ale nie mógł ostatecznie 

tam dotrzeć, ale przekazano mu informacje 

z treści szkolenia.  

5. Uwagi: 

- formalizm/procedury są niejasne i zbyt skomplikowane, 

- Pan Stanisław jako os. fizyczna ma podwójny meldunek 

na terenach 2 LGD, i nie może składać wniosków w ramach 

naborów w 2 LGD, a np. firmy mogą – sprawa 

jest wyjaśniana w Urzędzie Marszałkowskim, zaangażowany 

jest prawnik.   

5. 
9MPI/I/20

10 

Jadwiga 

Blarowska 

„Tradycja w 

spotkaniach 

kęckich 

kobiet” 

3.151,76 zł  
Jadwiga 

Blarowska 

Wniosek 

wycofany 

1. Informacje nt. możliwości składania wniosku 

napłynęły z różnych stron. 

2. Procedury związane ze składaniem wniosku są 

zbyt skomplikowane i wymagają uproszczenia. 

3. Pracownicy biura LGD byli bardzo pomocni 

podczas całej procedury składania wniosku, 

zawsze udzielali informacji i wyjaśnień. 

4. Brała udział w szkoleniach, były pomocne  

i przydatne.  

5. Wniosek został wycofany, ze względu 
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przedłużonego terminu realizacji, podwyżka cen 

żywności wpłynęła negatywnie na chęć 

realizowania wniosku. 

MAŁE PROJEKTY - II NABRÓR – 2010 ROK 

1. 
11MPI/III

/2010 

Ośrodek 

Kultury w 

Brzeszczach 

„Kulturoskop” 25.000,00 zł 
Danuta 

Korcińska 

Projekt 

zakończony 
Nie odbiera telefonu – 1 próba. 

2. 
9MP/III/2

010 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna im. 

A. 

Grabowskiego 

w Kętach 

„Uniwersytet 

otwarty” 
20.457,68 zł 

Jadwiga 

Bakalarska 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– złożono 

wniosek  o 

płatność 

Nie ma dziś osoby kontaktowej. 

3. 
2MP/III/2

010 

Parafia 

Rzymskokatoli

cka pw. 

Jadwigi 

Królowej w 

Gorzowie 

„Renowacja 

XIX wiecznej 

kapliczki, 

położonej w 

sołectwie 

Gorzów, 

gmina 

Chełmek” 

19.378,88 zł 
Ks. Stanisław 

Rapacz 

Projekt 

zakończony 

1. Informacja o możliwości składania wniosku 

wypłynęła z Urzędu Gminy. 

2. Podczas przechodzenia przez poszczególne etapy 

procedury pomocni byli pracownicy LGD. 

3. Głównym celem składania wniosku było 

zachowanie jedynego takiego zabytku we wsi 

4. 
16MP/III/

2010 

Gmina 

Oświęcim 

„Małe 

marzenia – 

baw się 

zdrowo i 

wesoło w 

Porębie 

Wilkiej” 

14.343,00 zł 
Grażyna 

Kolasa 

Wniosek 

wycofany 
Nie odbiera telefonu – 1 próba. 

5. 
27MP/III/

2010 

Centrum 

Kształcenia 

Dorosłych 

Maria Oczko 

„Kurs pilarza i 

sternika 

motorowodne

go – 

bezpieczeństw

o w Gminie 

14.059,26 zł Maria Oczko 

Projekt w 

trackie 

realizacji 

- 
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Kęty” 

MAŁE PROJEKTY - III NABRÓR – 2010 ROK 

1. 
6/IIIMP/2

011 

Ośrodek 

Kultury w 

Brzeszczach 

„Ekstremalne 

Brzeszcze – 

Stop 

dopalaczom! 

Mamy własną 

adrenalinę” 

19.620,00 zł 
Danuta 

Korcińska 

Projekt w 

trackie realizacji 

– złożono 

wniosek o 

płatność 

Zwolnienie lekarskie do 16.12.2012r. 

2. 
19/IIIMP/

2011 

Gmina 

Chełmek 

„Bobrek 2012 

– turniej piłki 

nożnej dla 

old-bojów z 

obszaru 

Doliny Soły” 

17.783,16 zł 
Bartosz 

Chylaszek 

Projekt w 

trackie realizacji 

– złożono 

wniosek o 

płatność 

1. Ogólnie LGD postrzegane jest bardzo pozytywnie, 

dzięki realizowanym projektom 

ma miejsce aktywizacja społeczności lokalnej 

oraz ulepszanie infrastruktury (Odnowa wsi). 

2. Proces informowania odbywa się poprzez stały 

kontakt z pracownikami LGD za pośrednictwem 

telefonu, emailu, stron www. 

3. Procedury są raczej dość przejrzyste. Jedynie 

w etapie UM wszystko się trochę wydłuża. 

4. Szkolenie i doradztwo jest organizowane, 

odpowiadają potrzebom osób szkolących. 

5. Pan jest członkiem zarządu LGD. 

3. 
2/IIIMP/2

011 

Fundacja na 

Rzecz Galerii 

ProArte 

„Pracownie 

plastyczne – 

warsztaty 

artystyczne 

dla dzieci i 

młodzieży” 

25.000,00 zł Halina Kozioł 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana 

1. Ocena funkcjonowania LGD jest pozytywna, 

pracownicy biura LGD są kompetentni i uczynni. 

2. Osoby zainteresowane aplikowaniem zawsze 

się dowiedzą. Pani dowiedziała się od innej osoby, 

która korzystała z dofinansowania. 

3. Procedura, etap przygotowania i wypełnienia 

wniosku jest dość skomplikowana i wymaga 

wyjaśnienia i pomocy ze strony LGD. Pomimo,  

iż Pani sama pisze wniosku do UM  i tak miała 

problemy. 

Wg niej uległ polepszeniu wzór wniosku. 

4. Była zapraszana na szkolenia, jednak nie brała 

w nich udziału ze względu na brak czasu. 
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4. 
12/IIIMP/

2011 

Usługi 

Fotograficzne 

Romanek 

Robert 

Młodzieżowe 

Kółko 

Fotograficzne 

„Fokus” 

21.419,00 zł 
Aleksandra 

Romanek 

Wniosek 

wycofany 

1. Dowiedziała się z Internetu. 

2. Procedura nie sprawiła trudności, również 

wypełnianie wniosku, konsultowała 

się z pracownikami LGD. 

3. Wzięła udział w szkoleniu nt. rozliczania projektów. 

W pełni odpowiadało jej potrzebom. 

4. Wniosek został wycofany ze względów finansowych. 

5. Funkcjonowanie LGD zostało oceniono bardzo 

pozytywnie. 

5.  
14/IIIMP/

2011 

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Malcu 

„Jubileusz 

850lecia 

powstania 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Malcu” 

13.860,00 zł Bolesław Paw 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– złożono 

wniosek o 

płatność 

Zajęty numer – 1 próba. 

MAŁE PROJEKTY - IV NABÓR – 2010 ROK – brak jeszcze ocenionych wniosków, większość została dopiero złożona, bądź odrzucona. 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI – I NABÓR – 2010 ROK 

1. 
30W/II/20

10 

Gmina 

Chełmek 

„Budowa boiska 

wielofunkcyjnego 

wraz z placem 

zabaw przy 

Wiejskim Domu 

Ludowym w 

Gorzowie” 

361.098,00 

zł 

Patrycja 

Poznańska 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana.  

1. LGD postrzegane jest pozytywnie, wpływa 

na rozwój regionu.  

2. Proces informowania jest różnorodny 

i wszechstronny  (www, rady, telefonicznie, 

emailowo). 

3. Procesy/formalizm nie jest o tyle skomplikowany, 

ale czasochłonny. 

4. Uczestniczą w różnych szkolenia, są otwarci na 

propozycje. Zawsze można również zaaranżować 

indywidualne spotkanie i uzyskać odpowiedzi 

na nurtujące pytania.  

2. 
2OW/II/2

010 

Ośrodek 

Kultury w 

Brzeszczach 

„Folwark 

Przecieszyn – 

budowa 

funkcjonoalnego 

zaplecza 

405.286,00 

zł 
Łukasz Jończy 

Wniosek 

wycofany. 
Nie odbiera telefonu – 1 próba. 
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kulturalno-

oświatowego w 

Przecieszynie” 

3. 
1OW/II/2

010 

Gmina 

Oświęcim 

„Budowa 

zaplecza 

socjalnego boiska 

wraz z 

infrastruktura 

techniczną i 

parkingami” 

450.000,00 

zł 

Grażyna 

Kolasa 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana. 

- 

4. 
5OW/II/2

010 
Gmina Kęty 

„Remont i 

adaptacja na cele 

społeczno-

kulturalne 

„Dworku” w 

Nowej Wsi” 

500.000,00 

zł 

Urszula 

Baczyńska-

Śleziak 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana. 

Nie ma w pracy -1 próba. 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI – II NABÓR – 2011 ROK 

1. 
2/II/OW/2

011 

Gmina 

Oświęcim 

Odnowa i rozwój 

wsi Poręba 

Wielka poprzez 

budowę zaplecza 

socjalego boiska 

wraz z 

infrastrukturą 

techniczną i 

parkingami 

400.000,00 

zł 
Daniel Tęcza 

Projekt w trakcie 

realizacji – 

umowa 

podpisana 

1. Ocena funkcjonowania i postrzegania LGD 

jest wysoka i pozytywna. 

2. Różnorodne środki przekazu informacji: 

osobiście, email, telefonicznie, www. 

3. Proces składania wniosku jest w porządku, 

nie wymaga zmian. 

4. Byli zapraszani na różnego rodzaju szkolenia, 

ale nie brali w nich udziału. 

2. 
1/IIOW/2

011 

Gmina 

Brzeszcze 

Budowa 

kompleksu 

sportowo-

rekreacyjnego 

„Piecowisko” w 

Wilczkowicach 

211.915,00 

zł 
Łukasz Jończy 

Projekt w 

trakcie 

realizacji – 

złożono 

wniosek o 

płatność 

Nie odbiera telefonu – 1 próba. 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – I NABÓR – 2010 ROK 

1. 1R/1/201 Zbigniew Gos Otwarcie 69.175,50 Zbigniew Goc Wniosek Zajęty – 1 próba. 
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0 gospodarstwa 

agroturystycznego 

zł odrzucony 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – II NABÓR – 2010 ROK – w trakcie weryfikacji 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – III NABÓR – 2011 ROK 

1. 
1/IIIR/20

11 

Marian 

Zieliński 

Zakup wtryskarki 

hydraulicznej 

100.000,00 

zł 

Urszula 

Miłoszewska 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana. 

1. Niekompetencja urzędników. 

2. Nie umie ocenić funkcjonowania LGD. 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – I NABÓR – 2010 ROK 

1. 
2Tr/I/201

0 

Firma 

Produkcyjno-

Usługowa-

Handlowa 

Elżbieta 

Szostek 

Zwiększenie 

konkurencyjności 

firmy i 

zwiększenie 

poziomu 

zatrudnienia 

poprzez zakup 

maszyn i 

urządzeń 

89.463,50 

zł 
Dorota Dzidek 

Projekt 

zakończony 

1. O możliwości składania wniosku dowiedzieli 

się ze strony www LGD Dolina Soły. 

2. Procedura nie jest trudnią, jedynie ekonomiczny plan 

operacji jest niedopracowany pod względem 

technicznym. 

3. Byli zapraszani do wzięcia udziału w szkoleniach. 

4. Ogólna ocena pozytywna.  

2. 
4Tr/I/201

0 

Ludowy Klub 

Sportowy 

Skidziń 

Zakup koparko-

ładowarki 

99.999,00 

zł 

Mariusz 

Morończyk 

Projekt 

zakończony 

1. Dowiedział się od członka LGD. 

2. Procedura jest trudna. 

3. Był zapraszany na szkolenia, nie skorzystał. 

4. Ogólna ocena jest pozytywna. 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – II NABÓR – 2010 ROK 

1. 
2Tr/III/20

10 

Urszula 

Mitoraj 

Otwarcie studia 

fryzjersko-

kosmetycznego 

48.869,00 

zł 
Paweł Mitoraj 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– umowa 

podpisana. 

Nie może rozmawiać – 1 próba. 

2. 
3Tr/III/20

10 

Jakub 

Mentelski 

Zakup form do 

produkcji 

betonowych 

elementów małej 

architektury 

16.970,00 

zł 

Jakub 

Mentelski 

Rozwiązana 

umowa 

1. Dowiedzieli się do członka LGD. 

2. W procedurze pomagała Pani z LGD. 

3. Umowa rozwiązane ze względu konieczności 

utworzenia pełnego etatu na 2-3 lata, co byłoby 

fikcyjnym zatrudnienie, gdyż nie prowadzą produkcji 

w zimę. 
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TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – IV NABÓR – 2012 ROK 

1. 
3/IVTr/20

12 
Mirosław Wilk 

Realizacja 

pomysłu na firmę 

–zakup urządzeń 

10.884,00 

zł 

Katarzyna 

Wilk 

Projekt w 

trakcie realizacji 

– złożono 

wniosek o 

płatność 

1. Ze strony www. 

2. Procedura nawet prosta – pomoc ze strony LGD. 

3. Wzięła udział w szkoleniu nt. rozliczenia wniosków. 
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Załącznik nr 2 do raportu. 

LGD Dolina Soły – WYWIAD TELEFONICZNY Z SOŁTYSAMI 

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 
Sołtys Telefon kontaktowy Odpowiedzi i uwagi zebrane podczas wywiadu telefonicznego 

Sołectwo – Gmina Oświęcim (wywiad przeprowadzony z 54% sołtysów) 

1. Babice Anna Zimnal Kom. 663-606-526 

1. Zarówno Pani Sołtys wie od kiedy funkcjonuje LGD, gdzie mieści się biuro, 

jak i mieszkańcy Babic. 

2. Mieszkańcy są na bieżąco informacji o prowadzonych naborach, poprze LGD, 

Panią sołtys, tablice informacyjne, itp. Procedura jest dla większości jasna, 

pracownicy LGD zawsze są pomocni.  

3. Mieszkańcy chętnie biorą udział w działaniach/przedsięwzięciach/imprezach 

organizowanych przez LGD. Np. mali przedsiębiorcy starają 

się o dofinansowanie, korzystają z doradztwa.  

4. Pani ocena pozytywnie pracowników biura LGD opisując ich jako „fajną grupę 

młodych ludzi” posiadających  wiedzę i kompetencje do tej pracy.  

5. Wg Pani funkcjonowanie LGD wpływa mobilizacyjnie na społeczność, działania 

podejmowane przez LGD korzystnie wpływają dla ogółu społeczeństwa, 

jak i wspomaga bieżące funkcjonowanie gminy. 

2. Broszkowice 
 

Marian Gołąb 
Kom. 693-875-324 

1. Sołtys oraz mieszkańcy orientują się, iż na ich terenie powstało i funkcjonuje 

LGD, były umieszczane plakaty informacyjne.  

2. Były przekazywane informacje nt. prowadzonych naborów na dofinansowanie. 

3. „Ze słyszenia” Pan ten wie, że biuro funkcjonuje prawidłowo, a pracownicy 

udzielają informacji zainteresowanym. 

4. Wg Pana na jego terenie nie miały miejsce imprezy/przedsięwzięcia 

organizowane przez LGD, w których mieszkańcy mogliby uczestniczyć. 

3. Brzezinka Andrzej Ryszka Kom. 608-378-494 Nie odbiera – 1 próba 
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4. Dwory II 
Stanisław 

Nowotarski 
Kom. 603-069-988 

1. Pan oraz mieszkańcy Dowrów II orientują się kiedy powstała LGD, 

gdzie mieści się jej biuro, czym się zajmuje. Szczególnie KGW, 

gdyż oni „prężnie działają z LGD”. 

2. Pan bezpośrednio nie miał styczności z pracownikami biura LGD, 

jednak wg opinii społeczności pracownicy ich wiedza i kompetencje są raczej 

pozytywnie oceniani. 

3. Mieszkańcy oraz sołtys są na bieżąco informacji nt. naborów wniosków 

o dofinansowanie, wieszane są m.in. plakaty informacyjne. 

4. Promocja i działania LGD oceniane są pozytywnie. Mieszkańcy korzystają 

z przedsięwzięć organizowanych przez LGD, obecnie prowadzone są „stoły 

wigilijne”, których współorganizatorem jest LGD Dolina Soły. 

5. Grojec Krzysztof Wolak Kom. 600-535-815 

1. Pan oraz mieszkańcy wiedzą o funkcjonowaniu LGD, terminie jego powstania, 

zakresie działalności. 

2. Biuro funkcjonuje prawidłowo, projekty wybierane są przez walne zgromadzenie, 

którego obecnie jest jeszcze członkiem. 

3. Na bieżąco mieszkańcy są informowani o naborach wniosków 

o dofinansowanie, kontakt następuje poprzez strony internetowe sołectwa 

jak i LGD. Ponadto Pan Krzysztof również osobiście zamieszcza informacje 

o prowadzonych naborach. Mieszkańcy dość chętnie składają wnioski, 

o czym świadczy m.in. zakończona budowa obiektu sportowego, obecnie trwa 

remont Domu Ludowego, ponadto powstały 3 gosp. Agroturystyczne 

z czego 2 złożyły wnioski o dofinansowanie i otrzymały wsparcie finansowe. 

4. Promocja i działania podejmowane przez LGD są nagłaśniane poprzez media 

internetowe oraz dostępne dla mieszkańców, osoby zainteresowane chętnie biorą 

w nich udział. Np. kiermasze, tradycyjne spotkania.  

5. Ogólna ocena – bardzo pozytywnie wpływa na rozwój regionu. 

6. Harmęże Edyta Bogusz Kom. 607-531-271 Nie odbiera – 1 próba 

7. 
Osady Stawy 

grojeckie 
Wojciech Płonka Kom. 661-927-299 Nie odbiera – 1 próba 

8. Pławy Krzysztof Harmata Kom. 606-247-683 

1. Mała liczba osób orientuje się kiedy powstała, czym się zajmuje 

i gdzie ma swoją siedzibę LGD. 

2. Nie może ocenić kompetencji pracowników, funkcjonowania biura LGD, 

gdyż nie ma z nim kontaktu. 
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3. Słaby przebieg informacji nt. naborów. Jedynie w gazecie gminnej. 

Nie orientuje się czy mieszkańcy składają wniosku o dofinansowanie.  

4. Wg Pana Krzysztofa mieszkańcy miejscowości Pławy nie biorą udziału 

w przedsięwzięciach/imprezach organizowanych przez LGD na terenie 

ich miejscowości.  

5. Panu Krzysztofowi trudno oceniać  działania podejmowane przez LGD, zmiany 

wywierane na region – ze względu na znikomy poziom współpracy z LGD. 

9. Poręba Wielka Maria Brombosz Kom. 502-383-961 

1. Pewna grupa posiada wiedzę nt. funkcjonowania LGD, najczęściej są to osoby, 

które są zainteresowane projektami, działaniami podejmowanymi przez LGD. 

2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie pozytywnie wypowiadają 

się nt. funkcjonowania biura i pracowników – podkreślają, iż dzięki nim udało 

im się otrzymać dofinansowanie i poprawnie napisać wnioski. 

3. Mieszkańcy są informowani o bieżących naborach poprzez strony www, tablicę 

ogłoszeń. Osoby zainteresowane mają możliwość uzyskania szczegółowych 

informacji poprzez kontakt telefoniczny z LGD. 

4. Na terenie Poręba Wielka nie ma organizowanych bezpośrednio lokalnych 

imprez. Natomiast mieszkańcy tej miejscowości biorą udział w corocznym 

przedsięwzięciu „Wieś pełna skarbów”, która odbywa się w Oświęcimiu 

wybranym przez P. Prezes LGD. 

10. Rajsko Maciej Majerski Kom. 606-483-772 

1. Sołtys jest poinformowany o funkcjonowaniu LGD i współpracuje 

z nią, mieszkańcy posiadają raczej podstawowy poziom wiedzy nt., 

są przekazywane informacje nt. działania LGD. 

2. Funkcjonowanie LGD jest ocenione pozytywnie. 

3. Ma miejsce bieżące informowanie nt. naborów poprzez strony www, tablicę 

informacyjną zamkniętą. Bardziej grupy zorganizowane takie jak straż, KGW 

biorą udział w składaniu wniosków niż os. fizyczne. 

4. Na chwilę obecną brak imprez/przedsięwzięć współorganizowanych przez LGD 

na terenie Rajska, ale jest to tylko kwestia czasu. 

11. 
Stawy 

Monowskie 
Arkadiusz Kuwik Kom. 607-710-720 Nie odbiera – 1 próba 

12. Włosienica WadysławZaliński Kom. 509-531-376 Nie odbiera – 1 próba 
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13. Zaborze Adam Nowotarski Kom. 509-119-806 Nie odbiera– 1 próba 

Sołectwo – Gmina Brzeszcze (wywiad przeprowadzony z 17% sołtysów) 

1. Brzeszcze 
Burmistrz Teresa 

Jankowska 
Tel.: (32) 77-28-500 Pani jest zajęta (2 próby nawiązania kontaktu – 05 i 06.12.2012r.) 

2. Jawiszowice Stanisław Sajdak 

Tel.: 21 – 11 – 287 

Tel.: Sołtysówka: 21 

–11 – 430 

Nie odbiera– 1 próba 

3. Przecieszyn Czesław Smółka 

Tel.: 21 – 10 – 356 

Tel. kom.: 604 – 390 

– 738 

Nie odbiera– 1 próba 

4. Skidziń Jerzy Krawczyk Tel.: 21 – 26 - 437 

1. Mniej więcej mieszkańcy wiedzą o funkcjonowaniu LGD, ich siedzibie, 

działalności. 

2. Nie może wypowiedzieć się w imieniu mieszkańców, wg Niego biuro funkcjonuje 

dobrze. 

3. Brak informacji wychodzących z biura LGD do Jego Sołectwa nt. naborów. 

Jedynie można udać się do biura lub telefonicznie się dowiedzieć. 

4. Były organizowane działania/imprezy przez LGD dla mieszkańców tego sołectwa, 

m.in. wyjazdowe szkolenie nad morzem dla uczniów, remont Domu Ludowego. 

5. Nie ma zdania nt. tego czy LGD funkcjonuje prawidłowo, czy nie. Nie wszyscy 

mieszkańcy są zainteresowani działaniami LGD. 

5. Wilczkowice Zbigniew Stawowy 

Tel.: 212 – 65 - 80 

Tel. kom.: 600-231-

014 

Nie odbiera– 1 próba 

6. Zasole Zofia Wójcik Tel.: 21 – 26 - 930 Nie odbiera– 1 próba 

Sołectwo  – Gmina Kęty (wywiad przeprowadzony z 33% sołtysów) 

1. Bielany Henryk Pawlusiak Tel.: 502-495-658 Nie odbiera– 1 próba 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Bielany/
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2. Bulowice Janusz Kruczała Tel.: 502-495-627 Nie odbiera– 1 próba 

3. Łęki Aneta Żak Tel.: 502-495-710 Nie odbiera– 1 próba 

4. Malec Andrzej Ostafin Tel.: 502-495-678 Nie odbiera– 1 próba 

5. Nowa Wieś Andrzej Kajor  
Tel.: 502-495-692, 

(33) 845 49 74 

1. Mieszkańcy głównie wiedzą o funkcjonowaniu LGD ze strony internetowej. 

2. Pan nie miał bezpośredniego kontaktu z biurem LGD w związku z czym 

nie jest w stanie ocenić jego funkcjonowania.  

3. O naborach mieszkańcy dowiadują się głównie ze strony www. Natomiast sołtys 

nie otrzymuje plakatów informacyjnych, które mógłby wywiesić 

na tablicy ogłoszeń i tym samym umożliwić dostęp do informacji osobom 

nie korzystającym z Internetu. 

4. Trudno powiedzieć czy mieszkańcy korzystali z jakichś szkoleń, warsztatów, 

imprez, czy przedsięwzięć organizowanych przez LGD. Jedynie kojarzy zawody 

sportowe, które odbyły się na ich stadionie, podczas którego mieszkańcy mogli 

dowiedzieć się o LGD 

6. Witkowice Marian Zaręba  Tel.:  502-495-697 

1. Sołtys wie o działaniu LGD, natomiast nie posiada wiedzy nt. obszarów 

funkcjonowania LGD, czym się dokładnie zajmuje. Trudno mu ocenić 

czy mieszkańcy wiedzą cokolwiek o LGD. 

2. Brak otrzymywanych  informacji nt. naborów, nie otrzymuje plakatów 

informacyjnych – gdyby takowe otrzymywał, wówczas rozpowszechniałby 

je wśród mieszkańców.  

3. Nie było działań, w których mogli by brać udział mieszkańcy. 

Sołectwo – Gmina Chełmek (wywiad przeprowadzony z 67% sołtysów) 

1. Bobrek 
Helena 

Szewczyk 
Kom. 504-825-129 

1. Mieszkańcy raczej wiedzą o powstaniu i funkcjonowaniu LGD, 

być może nie wszyscy w 100%, ale większość. 

2. Informacje o naborach są przekazywane Pani (jest członkiem LGD) 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Są organizowane przedsięwzięcia, w których biorą udział mieszkańcy 

m.in. dożynki. Nastąpiła budowa boiska wielofunkcyjnego.  

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Bulowice/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Leki/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Malec/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Nowa+Wies/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Kety/podmiotowe/Jednostki+pomocnicze/Lista+jednostek/Solectwo+Witkowice/
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2. Gorzów Marek Palka Kom. 604-790-826 

1. Osoby, które „powinny wiedzieć” widzą o funkcjonowaniu LGD. Zakłada, 

że teoretycznie większość mieszkańców powinna posiadać jakąś wiedzę na temat 

działania LGD. 

2. Teoretycznie na zebraniach przekazywane są informacje nt. naborów. Osoby 

zainteresowane mają dostęp do tych informacji. Dzięki dofinansowaniu nastąpił 

m.in. remont kapliczki. 

3. Jakieś działania są podejmowane skierowane do mieszkańców. Pan wymienił 

m.in. wieczór poezji. 

4. Ogólnie LGD została oceniona pozytywnie. 

3. Chełmek 

Burmistrz 

Andrzej 

Saternus 

Tel.: (33) 844-90-12 Pan Burmistrz jest zajęty (1 próba – 06.12.2012r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


