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WSTĘP  

 

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego 

etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć 

rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób 

wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub 

ważności działania, polityki lub programu.1  

  

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 

18.08.2017r. w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, celem ewaluacji jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR                  

i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty                            

i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jaki stopniu zbliżają się one do osiągnięcia 

celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą do podejmowania 

decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne oraz 

stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić 

uzupełnienie monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn 

ewentualnych problemów), ocenę i rekomendację działań.  

  

Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w 

zakresie monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2 kładzie nacisk na zbadanie 

wpływu na zmianę otoczenia w wyniku przeprowadzonej interwencji publicznej 

(rozumianej jako dofinansowanie z funduszy unijnych). W dokumencie komisja 

podkreśla, że sama zmiana w kontekście funduszy unijnych jest generowana dwoma 

czynnikami: udziałem interwencji publicznej oraz czynnikami zewnętrznymi. 

Natomiast wpływ na otocznie jest rozumiany jako zmiana przypisywana wyłącznie 

interwencji publicznej. Komisja w odniesieniu do EFS oraz EFRR zaleca właśnie 

„ewaluację wpływu”, która ma za zadanie zweryfikować jaką zmianę dla 

beneficjenta spowodowało dofinansowanie unijne. Jednakże dobra ewaluacja 

powinna jednocześnie odnosić swoje wyniki do danej polityki, która odnosi się do 

całości potencjalnych beneficjentów danego funduszu. Ponieważ to właśnie 

zauważone potrzeby regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym czynnikiem, 

który uruchamia interwencję rozumianą tu jako fundusze unijne. Dlatego po upływie 

czasu, władze krajowe/ unijne powinny zapytać czy zidentyfikowany na początku 

problem został zniwelowany. Czy efekt udzielonych dofinansowań unijnych jest na 

tyle duży by był wyraźnie zauważalny? Innymi słowy – czy dofinansowanie okazało 

się pomocne.  

                                                           
1 http://www.ewaluacja.gov.pl  
2 Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and 

Cohesion Fund - http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1  
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Z kolei wytyczne opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

ewaluacji polityki spójności  na lata 2014-2020 definiują ewaluację jako badanie 

społeczno - ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno 

sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, 

trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.3  

    

Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu  

możemy wyróżnić:   

 ewaluację formatywną (ex-ante) – przeprowadzaną przed realizacją 

programu /projektu. Zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na 

ile planowana interwencja  z punktu widzenia potrzeb (sektora, 

beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich 

realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja 

potencjalnych trudności w kontekście społecznym, gospodarczym, 

prawnym.   

 ewaluację okresową (mid-term), która przeprowadzana jest w trakcie 

wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji                    

i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego 

okresu realizacji programu, projektu.   

 ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie 

wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie 

jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going 

przeprowadzana jest np.  w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło 

odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest 

identyfikacja barier realizacji celów.   

 ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu 

realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność 

interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych 

celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) 

projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło 

informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.   

 

Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” jest to ewaluacja typu on - going. Głównym 

celem przeprowadzonej ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe                    

i jakościowe całości procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.   

   

                                                           
3 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.10.2018 r. w zakresie ewaluacji polityki 

spójności na lata 2014-2020  
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I. ZAKRES BADANIA I METODOLOGIA 

 

1.1. Cel i zakres badania  

Głównym celem ewaluacji jest określenie poziomu realizacji założeń i stopnia wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” w 2020 roku. 

Celem przeprowadzonej ewaluacji była bieżąca ocena stopnia wdrażania założeń Lokalnej 

Strategii Rozwoju osiągniętego dzięki realizacji poszczególnych działań wykonanych w 

2020 roku 

 

Cele szczegółowe:  

 ocena funkcjonowania LGD. 

 określenie dotychczasowych rezultatów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  

 określenie poziomu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  

 określenie czynników wpływających na stopień osiągnięcia zakładanych założeń,  

 ocena spójności realizowanych działań z założeniami wstępnymi określonymi w LSR,  

 ocena trwałości efektów prowadzonych działań i identyfikacja czynników 

wpływających na trwałość efektów,  

 identyfikacja efektów działań, nieprzewidzianych w jego założeniach,  

 ocena korzyści społecznych działalności LGD,  

 zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ustalenia stopnia rozpoznawalności LGD,  

 zgromadzenie wiedzy nt. odbioru społecznego i zdolności wpływania na zachowania 

mieszkańców i podmiotów obszaru w zakresie aktywnego uczestnictwa w realizacji 

zadań wynikających z LSR,  

 wypracowanie rekomendacji odnośnie dalszej działalności LGD.  

 

Zakres badania:  

 przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez Lokalną 

Grupę Działania „Sąsiedzi” w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej 

Strategii Rozwoju;  

 czasowy - raport dotyczy postępów realizacji LSR i funkcjonowania LGD (od 

01.01.2020r. – 31.12.2020r.);  

 przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin 

należących do Stowarzyszenia "Sąsiedzi" tj. Gminy: Łomża, Miastkowo, Piątnica, 

Śniadowo, Wizna, gdzie były realizowane zadania zawarte w LSR.  

            

 W procesie ewaluacji w zakresie wdrażania LSR badaniu poddano przede wszystkim:  

 Stopień realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników przewidzianych w LSR,  

 Budżet LSR,  

 Efektywność działalności biura LGD i organów Stowarzyszenia,  

 Jakość i efektywność świadczonego doradztwa,  

 Skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej,  
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  Efektywność Planu komunikacji.  

1.2. Kryteria ewaluacji  

 

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:   

 Trafność – oznacza adekwatność celów interwencji do zidentyfikowanych 

problemów grup docelowych.  

 Użyteczność – podobnie jak w przypadku kryterium trafności określa 

adekwatność celów interwencji do zidentyfikowanych problemów grup 

docelowych, jednak analiza użyteczności jest prowadzona po zamknięciu 

interwencji lub w trakcie jej wdrażania.  

 Skuteczność – określająca stopień realizacji założonych celów, skuteczność 

użytych działań w przełożeniu na efekty.  

 Efektywność – stosunek poniesionych nakładów (finansowych, ludzkich, 

poświęconego czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów.  

 Trwałość - kryterium pozwalające ocenić czy pozytywne efekty/zmiany 

będą widoczne po zakończeniu interwencji.  

Opracowanie opiera się o źródła danych:   

 Analizy własne Biura LGD;  

 Rejestry danych; 

 Badania ankietowe;   

 Analizę realizacji budżetu;  

 Analizę realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć;  

 

 

1.3. Metody i techniki badawcze  

 

W trakcie realizacji ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze:  

1. Analiza danych zastanych: treść Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumenty LGD 

dotyczące oceny projektów, sprawozdania z działalności LGD, protokoły z 

posiedzeń Rady, protokoły z posiedzeń Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, protokoły z posiedzeń Zarządu, protokoły z posiedzeń Komisji 

Rewizyjnej, listy rankingowe, dane z monitoringu wdrażania LSR, rejestry danych 

prowadzone przez LGD.   

2. Badanie ankietowe: badanie, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na 

temat warunków życia w ich gminie.   

3. Warsztat refleksyjny: warsztat ewaluacyjny, którego celem była bieżąca analiza 

procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, służących 

lepszemu zrozumieniu osiąganych rezultatów i oszacowaniu, w jakim stopniu 

zbliżają nas one do osiągnięcia głównych celów. 
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1.4. Odbiorcy ewaluacji  

 

Odbiorcami niniejszego raportu będą:  

 Członkowie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”;  

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja nadzorująca 

wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach 

Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego i Działania 9.1. Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego;  

 Wszyscy Beneficjenci i Odbiorcy działań LGD;  

 Mieszkańcy terenu objętego zasięgiem działań LGD.  

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja obszaru LGD w latach 2016-2022, odbiorcy raportu.

 
 

Źródło: LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016-2022 DLA 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SĄSIEDZI” 

 

 

 

 

 

Obszar LGD „Sąsiedzi” z 

wyłączeniem gmin: Zbójna, 

Nowogród, Jedwabne i 

Przytuły 
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II. DZIAŁALNOŚĆ PRACY BIURA I ORGANÓW STOWARZYSZENIA 

 

2.1. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi ” 

 

W okresie objętym raportem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli za prace 

związane z realizacją postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00012-6933-UM1020010/15, 

objętej PROW na lata 2014-2020 oraz RPO WP na lata 2014-2020.   

Regulamin Biura określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, strukturę organizacyjną, ramowy 

zakres działania i kompetencji pracowników, oraz związane z tym obowiązki pracodawcy 

i pracowników. Biuro LGD jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia i prowadzi 

swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, uchwały Walnego 

Zebrania Członków, Uchwały Zarządu i Rady oraz w/w regulaminu.  

 Gromadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności 

biura LGD;  

 Przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady LGD;  

 Informowanie o planowanych naborach wniosków;  

 Konsultacje z beneficjentami dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach naborów wniosków prowadzonych przez LGD;  

 obsługę naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2. (PROW), działania 

8.6. i 9.1. RPOWP  

 Świadczenie porad i udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków                  

o przyznanie pomocy oraz gromadzenie potrzebnej dokumentacji konkursowej;  

 Przeprowadzenie Kampanii informacyjnych: o głównych założeniach LSR; 

poinformowanie o terminach naborów wniosków planowanych na 2020 rok, 

poinformowanie o tematyce i terminach szkoleń, warsztatów animacyjnych 

realizowanych w 2020 roku;  

 Zbieranie opinii dotyczących satysfakcji potencjalnych wnioskodawców                         

z jakości prezentacji informacji przez LGD;  

 Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy;  

 Opracowywanie wydawnictwa promocyjnego;  

 Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia informującej                   

o wszelkich działaniach podejmowanych przez LGD;  

 Przygotowanie  i  zamieszczenie  artykułów  informujących                 

o wszelkich  działaniach podejmowanych    przez LGD;  

 Prowadzenie działań z zakresu promocji i aktywizacji, tj. realizacji celów planu 

komunikacji.  

 Prowadzenie działań związanych z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia 

a także przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

postanowień ww. umowy.              
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Według umowy ramowej w biurze LGD od poniedziałku do piątku znajduje się 

przynajmniej jeden pracownik w godzinach pracy biura. Niemniej jednak z uwagi na 

epidemię Covid praca świadczona była też w systemie zdalnym.  

              

Na dzień 31.12.2020 r. na umowę o pracę w biurze zatrudnionych było 4 osoby, tj.  

 

 Renata Alejnikow - Kierownik Biura LGD - pełny wymiar czasu pracy (ostatnia                

z umów o pracę obejmuje okres programowania na lata 2014-2020 i została 

zawarta w dniu 01.07.2015 r. na czas nieokreślony);  

 Daria Malinowska - Specjalista ds. projektów - pełny wymiar czasu pracy 

(ostatnia z umów o pracę obejmuje okres programowania na lata 2014-2020                        

i została zawarta w dniu 01.07.2015 r. na czas nieokreślony).   

 Justyna Baczewska - Specjalista ds. wdrażania LSR – pełny wymiar czasu pracy 

(od 01.06.2017 r. umowa o pracę na czas nieokreślony).  

 

Pracownicy Biura uczestniczyli także w szkoleniach:  

- zewnętrznych: Podlaskie Forum LGD – wymiana wiedzy i doświadczeń, Augustów 21-

22 wrzesień 2020 r.  

- wewnętrznych: Wpływ realizacji założeń LSR na rozwój społeczno – gospodarczy 

obszaru LGD, Pluski 05-06.09.2020 r.  

 

Ponadto pracownicy biura prowadzili działania związane z bieżącą obsługą działalności 

Stowarzyszenia.  

  

2.1.1. Ocena jakości doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD  

  

       W badanym okresie roku 2020 Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” dokonała oceny 

jakości i efektywności świadczonego doradztwa poprzez badanie ankietowe interesantów, 

którym udzielono doradztwa bezpośredniego. W badaniu ankietowym brały udział osoby 

bez względu na płeć i wykształcenie zamieszkujące obszar działalności LGD „Sąsiedzi”.  

Łącznie ankietowanych było 21 osób (6 Kobiet i 14 Mężczyzn) w wieku od 18 do 59 lat. 

Status zawodowy respondentów to w większości osoby pracujące - 18 osób, następnie 

uczniowi i studenci 2 osoby i 1 osoba bezrobotna. Miejsce zamieszkania badanych to 

gmina i M. Łomża 9 osób, gmina Piątnica 5 osób, gmina Wizna 3 osoby, M. Białystok 2 

osoby i po 1 osobie z gminy Śniadowo i Miastkowo. Respondenci wypełniając ankiety 

oceniali efektywność świadczonych usług przez pracowników biura Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi”.  

Z doradztwa skorzystały osoby z 5 gmin z obszaru LGD – gminy Łomża (28,57%),  

gminy Piątnica (23,81%), gminy Miastkowo (4,76%), i Śniadowo (4,76%), gminy Wizna 

(14,29%) oraz z miasta Białystok ( 9,52 %), miasta Łomża (14,29%).  

W 2020 roku odnotowano łącznie 32 osób/podmiotów4, dla których udzielono doradztwa. 

                                                           
4 Wg stanu na dzień 30.12.2020 r.  
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Po analizie ankiet można stwierdzić, iż doradztwo prowadzone przez LGD 

„Sąsiedzi” jest prowadzone na najwyższym poziomie a respondenci docenili kompetencje, 

fachowość i wysoką kulturę osobistą pracowników.  

Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki  z ankiet.  

  

Wykres pierwszy dotyczy pytania, które dotyczyło zadowolenia z poziomu świadczonych 

usług przez pracowników LGD.  

  

Wykres nr 1. Zadowolenie z poziomu świadczonych usług przez pracowników LGD 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

  

 
 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych   

  

Na 21 ankietowanych, wszyscy czyli 100% ankietowanych było bardzo 

zadowolonych z poziomu świadczonych usług przez pracowników Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi”.   

  

Kolejne pytanie dotyczyło czynników jakie respondenci brali pod uwagę przy 

ocenie świadczonego doradztwa przez pracowników LGD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Czy jest Pan/i zadowolona z poziomu 

świadczonych usług?

tak 21

nie 0
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Wykres nr 2. Czynniki jakie respondenci brali pod uwagę przy ocenie świadczonego 

doradztwa   

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych   

 

Czynnikami najwyżej ocenianymi przez osoby korzystające z doradztwa były: 

kompetencje, fachowość oraz sposób udzielanych informacji – 74 %. Z kolei 26 % 

respondentów uważało, że również kultura osobista i troska o beneficjenta zaważyła o bardzo 

wysokiej ocenie świadczonego doradztwa.  

 

Następne pytanie dotyczyło jakości przekazywanych treści podczas doradztwa.   

  

Wykres nr 3. Rozkład ankietowanych ze względu na ocenę zadowolenia z udzielonego 

doradztwa  

  

 
  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

41%

33%

26%
0%

Jakie czynniki brane były pod uwage przy ocenie 
świadczenia doradztwa? 

udzielone informacje  21

kompetencje, fachowość  17

kultura osobista, troska o
beneficjenta  13

inne (jakie?)  0

0%0%0%0%

43%

57%

Czy przekazana treść spełniła Pana/i oczekiwania? 
(1 - nie spełniły oczekiwań; 6 - przerosły oczekiwania)

1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 0

5 - 9.

6 - 12.
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Według skali od 1(najniższa) do 6 (najwyższa), wszyscy ankietowani byli bardzo 

zadowoleni z udzielonego doradztwa. Wysoka kultura osobista i merytoryczne przygotowanie 

pracowników biura potwierdziło najwyższe zadowolenie wśród osób korzystających z 

doradztwa.  

 

  

2.1.2. Wnioski i rekomendacje wynikające z ankiet 

 

Z przeprowadzonej analizy badania ankietowego wynika wprost, iż poziom, jakość 

oraz sposób świadczenia usługi doradztwa odbywa się na najwyższym poziomie co 

potwierdzili wszyscy ankietowani. W związku z czym należy utrzymać poziom 

świadczonych usług w trosce o beneficjentów i rozwój obszaru działalności LGD 

„Sąsiedzi”.  

 

2.2. Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „ Sąsiedzi”  

 

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które podejmuje 

najważniejsze dla funkcjonowania LGD decyzje.  Liczba Członków Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 77 osób;  

  

W 2020roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dwukrotnie tj. 

16.06.2020r i 20.10.2020r.  

 

Do kompetencji WZC należy w szczególności:  

• uchwalenie statutu i jego zmian,  

• uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’,  

• uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania 

Członków,  

• wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady  

• zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w szczególności 

dot. projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD,  

• zatwierdzanie regulaminu wyboru projektów przez Radę,  

• udzielenie absolutorium Zarządowi,  

• podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji,  

• podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia  

• podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości,  

• podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.  

 

 



12 
 

Tabela 1. Posiedzenia WZC Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.  

L.p.  Numer 

posiedzenia 

Data posiedzenia Ilość osób obecnych 

na posiedzeniu  

Ilość 

podjętych 

uchwał  

1. LGD.WZC.1.2020 16.06.2020 r.  14 6 

2.  LGD.WZC.2.2020 20.10.2020 r.  18 6 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

2.3. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”  

  

Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród 

członków LGD.  W skład Rady wchodzi 15 osób, w tym Przewodniczący. Radę stanowią 

członkowie Stowarzyszenia reprezentujący władzę publiczną, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.  Rada działa w oparciu o Regulamin Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”. (zaktualizowany 11.12.2020r.) 

Skład Rady: 

1. Piotr Kłys 

2. Elżbieta Szabłowska 

3. Mariola Kupidłowska 

4. Marcin Kijek 

5. Kazimierz Górski 

6. Danuta Trepanowska 

7. Zbigniew Sokołowski 

8. Jarosław Łuba 

9. Danuta Archacka 

10. Damian Sierzputowski 

11. Zofia Błachnio 

12. Krzysztof Ryszard Kozicki 

13. Bożena Korytkowska 

14. Artur Wierzbowski 

15. Rafał Pstrągowski 

 

Rada pełni funkcję organu decyzyjnego Stowarzyszenia. Do wyłącznej właściwości Rady 

należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD 

Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia.   

Ponadto do zadań Rady należy:  

1. opiniowanie sprawozdań Zarządu dotyczących projektów realizowanych w ramach 

LSR,   

2. opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,  

3. opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,  
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4. wnioskowanie o zmianę procedur, kryteriów zgodności operacji z LSR, kryteriów 

wyboru operacji i składanie swoich propozycji w tej sprawie.  

5. wnioskowanie, do Zarządu i Walnego Zebrania Członków, w sprawach dotyczących 

bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR.  

 

Tabela 2.  Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.  

 

 

 

Ź

r

ó

d

ł

o

:

 

o

pracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

 

Rada Stowarzyszenia w 2020 roku spotkała się dziewięć razy w tym czasie podjęła 43 

uchwały.

L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość podjętych 

uchwał  

1. LGD.PR.46.2020 24.01.2020 15 21 

2.  LGD.PR.47.2020 29.01.2020 14 2 

3. LGD.PR.48.2020 05.03.2020 13 1 

4.  LGD.PR.49.2020 15.05.2020 27 10 

5. LGD.PR.50.2020 20.07.2020 14 1 

6. LGD.PR.51.2020 03.08.2020 13 2 

7. LGD.PR.52.2020 28.08.2020 9 3 

8. LGD.PR.53.2020 23.11.2020 10 2 

9. LGD.PR.54.2020 11.12.2020 13 1 
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2.4. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” 

 

Organ statutowy Władz Stowarzyszenia LGD „Sąsiedzi” o charakterze 

wykonawczym. Zarząd składa się z 5 osób. W jego skład wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz 

3 członków. Zarząd działa w imieniu Stowarzyszenia, realizując cele statutowe, kieruje 

całokształtem działalności Stowarzyszenia (na podstawie uchwał WZC), a także 

reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego bieżącą działalnością w okresie między 

Walnymi Zebraniami. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu stowarzyszenia LGD 

„Sąsiedzi” 

 

Zarząd LGD 

1. Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu 

2. Jacek Albin Nowakowski – Wiceprezes Zarządu  

3. Jolanta Jałowiecka - Członek Zarządu 

4. Barbara Sobczyńska - Wanke - Członek Zarządu 

5. Sylwester Bednarczyk - Członek Zarządu 

 

Do głównych kompetencji Zarządu należy:   

 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,   

 kierowanie bieżącą pracą;  

 opracowywanie i aktualizacja Harmonogramu planowanych naborów  

o udzielenie wsparcia oraz uchwalanie zmian do w/w harmonogramu;  

 opracowywanie i aktualizacja LSR oraz uchwalanie zmian do LSR;  

 przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;  

 zwoływanie Walnego Zebrania;  

 ustalenie wysokości składek członkowskich;  

 zatwierdzanie kierownika biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników biura;  

 ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura;  

 uchwalanie regulaminu organizacyjnego biura Stowarzyszenia wraz  

z załącznikami;  

 uchwalanie Regulaminu Rady wraz z procedurami i kryteriami oraz zmian do 

w/w Regulaminu, procedur i kryteriów.   

 

Tabela 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość podjętych 

uchwał  

1. LGD.PZ.1.2020 17.01.2020 r.  3 1 

2.  LGD.PZ.2.2020 10.02.2020 r. 3 5 

3. LGD.PZ.3.2020 12.02.2020 r. 2 1 

4. LGD.PZ.4.2020 06.03.2020 r. 3 3 
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4.  LGD.PZ.4.2020 21.03.2020 r.  2 3 

5. LGD.PZ.5.2020 12.03.2020 r. 2 1 

6.  LGD.PZ.6.2020 13.03.2020 r. 2 1 

7. LGD.PZ.7.2020 19.05.2020 r. 3 4 

8. LGD.PZ.8.2020 10.06.2020 r. 3 1 

9. LGD.PZ.9.2020 17.06.2020 r. 2 2 

10. LGD.PZ.10.2019 26.06.2020 r. 2 1 

11. LGD.PZ.11.2020 10.08.2020 r. 3 2 

12. LGD.PZ.12.2020 14.10.2020 r. 2 2 

13. LGD.PZ.13.2020 05.11.2020 r. 3 2 

14. LGD.PZ.14.2020 24.11.2020 r. 3 1 

15. LGD.PZ.15.2020 07.12.2020 r.  3 3 

16.  LGD.PZ.16.2020 11.12.2020 r. 2 2 

17. LGD.PZ.17.2020 30.12.2020 r. 2 1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

Zarząd Stowarzyszenia w 2020 roku odbył 17 posiedzeń, podczas których 

Członkowie Zarządu uzgadniali, konsultowali i opiniowali sprawy bieżące, w tym sprawy 

dotyczące przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia naborów 

wniosków o przyznanie pomocy. W 2020 roku podjęto łącznie 36 uchwał. Najważniejsze 

dotyczyły zmian procedur, kryteriów wyboru i Regulaminu Rady. 

 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania - uchwalony 11.12.2020 uzyskał 

akceptację UM dnia 18.12.2020 (naniesione zmiany nie wymagały konsultacji 

społecznych w uwagi, iż wymuszone zostały przepisami wyższego rzędu). 

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 12.03.2020r. 

załączniku nr 3 do Regulaminu Rady LGD (Naniesione zmiany poprzedzone zostały 

konsultacjami społecznymi  z lokalną społecznością według obowiązujących zapisów 

wynikających  z dokumentacji LGD). 

 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - uchwalona 11.12.2020r. 

uzyskała akceptację UM dnia 18.12.2020 r., załączniku nr 3 do Regulaminu Rady 

LGD (naniesione zmiany nie wymagały konsultacji społecznych z uwagi, iż 

wymuszone zostały przepisami wyższego rzędu). 

 Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego 

wyboru wniosków  -  uchwalona 24.11.2020 – uzyskała akceptację UM dnia 

18.12.2020 r., – załącznik nr 4 do Regulaminu Rady LGD (naniesione zmiany nie 

wymagały konsultacji społecznych w uwagi, iż wymuszone zostały przepisami 

wyższego rzędu). 

 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - 

uchwalone 6.03.2020r. załączniku nr 2 do Regulaminu Rady LGD (Naniesione 

zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością 

według obowiązujących zapisów wynikających  z dokumentacji LGD). 
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 Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD- uchwalona 11.12.2020, uzyskała akceptację UM 

18.12.2020 R. załączniku nr 1 do Regulaminu Rady LGD (naniesione zmiany nie 

wymagały konsultacji społecznych z uwagi, iż wymuszone zostały przepisami 

wyższego rzędu). 
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III. POSTĘP WE WDRAŻANIU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

 

3.1. Stopień osiągniętych celów i wskaźników LSR 

 

W 2020 roku LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” realizowała działania zgodnie                         

z zaplanowanymi celami i harmonogramem.   

 

Celu ogólnego 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie 

włączenia społecznego   

Celu szczegółowego 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD  

Celu szczegółowego 1.2. Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru 

LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych  

  

Celu ogólnego 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD  

Celu szczegółowego 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na 

obszarze LGD  

Celu szczegółowego 2.2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców  

  

Celu ogólnego 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD  

Celu szczegółowego 3.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD  

Celu szczegółowego 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD  

 

W roku 2020 przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 8.6), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego 2014-2020, Działanie 9.1.) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w 2020r. przeprowadziła 

nabory wniosków o udzielenie wsparcia: nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020. 

 

 NABÓR Nr 1/2020 

Czas trwania naboru: od 30.03.2020 r. do 16.04.2020 r.  

Zakresy tematyczne naboru: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu 

nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Oś VIII: Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 
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Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  i 

kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

Przedsięwzięcie 2.1.4 Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu:  657 512,37 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 2 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę 656 517,92 zł. LGD przekazało wnioski do UM celem dalszej weryfikacji.  

 NABÓR Nr 2/2020  

Czas trwania naboru: od 30.03.2020 r. do 16.04.2020 r.  

 

Zakres tematyczny naboru: Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu nr 3 

 (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej), DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 

społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  

Cel ogólny I: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego 

Cel szczegółowy 1.1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 : Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS) 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu:  637 126, 23 zł.  

 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę   

636 943,00 zł. LGD przekazało wnioski do UM celem dalszej weryfikacji. 

 

 NABÓR Nr 3/2020  

Czas trwania naboru: od 30.03.2020 r. do 16.04.2020 r.  

 

Zakres tematyczny naboru: podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 540 000,00 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy. 1 

wniosek został odrzucony na etanie oceny przez BIURO LGD. Natomiast 9 wniosków 

przekazano do UM celem dalszej weryfikacji. 

 NABÓR Nr 4/2020  

Czas trwania naboru: od 20.05.2020 r. do 03.06.2020 r.  
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Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 

(Rewitalizacja małej skali), DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ 

PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

 

Cel ogólny: 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 

Cel szczegółowy: 2.1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej                      

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2 Rewitalizacja małej skali  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 250 000,00 PLN 

 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę  

249 999,99. LGD przekazało wnioski do UM celem dalszej weryfikacji. 

 

 NABÓR Nr 5/2019 

 Czas trwania naboru: od 02.09.2020 r. do 16.09.2020 r.  

Zakresy tematyczne naboru: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014 – 2020 

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastr. 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, techn. na obszarze LGD (leader) 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 142 221,31zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę  90 495,00. LGD przekazało wniosk do UM celem dalszej weryfikacji. 

 

Tabela nr 4. Lista przyznanych grantów przez Radę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  

„Sąsiedzi” 
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PGR/3/4/2019 Fundacja 

EKOSTER 

Konarzyce, 

ul.Łomżyńsk

a 210, 18-

400 Łomża 

„Tu żyję, to znam, tu działam”, 

czyli mieszkańcy gmin Łomża, 

Piątnica, Śniadowo, Miastkowo i 

Wizna wspólnie tworzą książkę o 

swoim środowisku 

10 000,00 

PGR/3/1/2019 Stowarzysze

nie Rozwoju 

Gminy 

Piątnica 

Ul. Krótka 2 

, 18-421 

Piątnica 

Poduchowna 

„Nie wyrzucaj, wykorzystaj” – 

warsztaty ekologiczne oraz 

promocja działań na rzecz 

ochrony środowiska 

 

10 000,00 

PGR/3/2/2019 Stowarzysze

nie „Nasze 

Miejsce” 

Podgórze, ul. 

Łomżyńska 

30, 

18-400 

Łomża 

Ocalić od zapomnienia – 

utworzenie Sali Pamięci Rodziny 

Jabłońskich 

10 000,00 

PGR/3/3/2019 Koło 

Gospodyń 

Wiejskich w 

Śniadowie 

ul. 

Ostrołęcka 

13, 18-411 

Śniadowo 

Działanie wzmacniające kapitał 

społeczny oraz promujące obszar 

LGD 

10 000,00 

PGR/3/5/2019 Stowarzysze

nie 

Aktywności 

Lokalnej 

„MODZEL” 

Modzele 

Wypychy 

43, 18-400 

Łomża 

„EKO – MAJÓWKA” w 

Modzelach 

10 000,00 

PGR/3/6/2019 Fundacja 

Działań 

Lokalnych 

LOGOS 

Wierzbowo 

13, 18-411 

Śniadowo 

PLENER MALARSKI – ZIEMIA 

ŁOMŻYŃSKA PĘDZLEM 

MALOWANA 

10 000,00 

PGR/3/7/2019 Fundacja 

Działań 

Lokalnych 

LOGOS 

Wierzbowo 

13, 18-411 

Śniadowo 

„Bez cudu nad Narwią nie byłoby 

cudu nad Wisłą” – rekonstrukcja 

walki o forty w Piątnicy 1920 

10 000,00 
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Prezentacja stanu realizacji wskaźników na dzień 31.12.2020 r. Wskaźniki zrealizowane 

oznaczają liczbę operacji oraz zadań grantowych, na które w 2020 roku zostały podpisane 

umowy o przyznaniu pomocy.  

   

 Tabela nr 5. Stopień realizacji celu ogólnego 1 i wskaźników LSR  

 

Wskaźnik produktu: 

 

Stan 

docelo

wy 

Aktualny 

stan 

realizacji 

wskaźnika 

Stan 

realizacji 

w % 

Pozostałe 

wskaźniki 

do 

realizacji 

-Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

41 szt.  

 

 

34 szt.  

 

 

82,93  

 

 

7 szt. 

 

 

-Liczba zrealizowanych operacji 

polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

2 szt.  2 szt.  

 

100 0 szt.  

 

- Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w 

programie  

23 os.  13 os. 56,52 0 os.  

-Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie 

8 os.  22 os.  275 0 os.  

- Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 

18 os.  19 os.  105,56 0 os.  

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

120 os.  129 os. 107,50 0 os. 

 

 

 Tabela nr 6.  Stopień realizacji celu ogólnego 2 i wskaźników LSR  

 

 

Wskaźnik produktu: 

 

Stan 

docelo

wy 

Aktualny 

stan 

realizacji 

wskaźnika 

Stan 

realizacji 

w % 

Pozostałe 

wskaźniki 

do realizacji 

- Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów 

31 szt. 33 szt.  106,45 0 szt.  

 

 - Powierzchnia zrewitalizowanych 

obszarów 

0,75 ha 2,13 ha 284 0 ha 
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-  Liczba zabytków nieruchomych 

/ruchomych objętych wsparciem 

2 szt.  4 szt.  200 0 szt. 

- Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem 

1 szt.   1szt. 100  0 szt. 

- Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno- zawodowej 

1 szt. 0 szt.  0  1 szt.  

- Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością 

1 szt.  0 szt. 0 1 szt.  

- Liczba inicjatyw/działań/warsztatów z 

zakresu ochrony środowiska/ekologii  

3 szt.  3 szt. 100 0 szt.  

- Liczba publikacji związanych z ochroną 

środowiska obszaru LGD  

 

2 szt.  2 szt. 100 0 szt.  

- Liczna inicjatyw/ działań/ warsztatów z 

zakresu ochrony środowiska/ ekologii 

zrealizowanych przez organizacje 

pozarządowe 

 

3 sz.  3 szt. 100 0 szt.  

- Liczba inicjatyw związanych z promocją 

obszaru LGD 

3 szt.  3 szt.  100 0 szt.  

 

 Tabela nr 7. Stopień realizacji celu ogólnego 3 i wskaźników LSR  

 

 

 

Wskaźnik produktu: 

 

Stan 

docelo

wy 

Aktualny 

stan 

realizacji 

wskaźnika 

Stan 

realizacji 

w % 

Pozostałe 

wskaźniki 

do realizacji 

-Liczba imprez/wystaw/targów, w 

których LGD brała udział 

10 szt. 7 szt. 

 

       70      3 szt.  

- Liczba publikacji promujących obszar LGD 1 szt. 1 szt. 100 

 

0 szt. 

-Liczba zrealizowanych konkursów dla 

mieszkańców 

2 szt. 2 szt. 100 0 szt.  

-Liczba targów/ imprez kulturalnych, w 

których LGD brała udział 

8 szt. 5 szt. 62,50 3 szt. 

-Liczba działań 
aktywizujących/promujących 
dobre praktyki 

10 szt. 11 szt. 110 0 szt. 

-Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy 

2 szt.  1 szt.  50 1 szt.  
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-Liczba działań zrealizowanych w ramach 
projektu współpracy 

12 szt. 1 szt. 8,33 11 szt. 

-Liczba publikacji wydanych w ramach 
projektu współpracy 

1 szt.  0 szt. 0 1 szt.  

-Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy obejmujących wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk 

4 szt. 0 szt.  0  4 szt.  

-Liczba przygotowanych projektów 
współpracy 

4 szt. 1 szt. 25 szt.  3 szt.  

-Liczba wizyt studyjnych 1 szt.  0 szt. 0 1 szt.  

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

3 szt.  4 szt. 133,33 0 szt. 

-Liczba inicjatyw związanych z promocją 

obszaru LGD 

3 szt.  5 szt. 166,67 0 szt. 

-Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie 

245 os. 886 os. 361,63 0 os. 

-Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie 

10 szt. 11 szt. 110 0 szt. 

-Liczba nauczycieli objętych wsparciem 

programie 

 

15 os. 48 os.  320 0 os.  

- Liczba osobodni szkoleń dla organów 

LGD 

 

18 dni 14 dni 77,77 4 dni 

- Liczba osobodni szkoleń dla 

pracowników LGD 

 

18 dni 14 dni 77,77 4 dni 

- Liczba podmiotów/ osób, którym 

udzielono indywidualnego doradztwa  

 

45 os.  150 os.  33,33 0 os.  

- Liczba spotkań inf. – konsultacyjnych 

LGD z mieszkańcami 

15 szt.  17 szt.  113,33 0 szt.  
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3.2. Stopień  realizacji budżetu 

 

Budżet Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014-2020 

wynosi 8 558.368,00 złotych oraz 1 817. 500,00  z czego:  

 1 305 000,00 euro przeznaczone jest na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”,   

 520 000,00 euro zaplanowano na realizację projektów współpracy w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy                     

z lokalną grupą działania”,   

 512 500,00 euro  zostało przeznaczonych na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji”,  

 3 677 652,00 zł przeznaczone jest na realizację LSR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  – Działanie 8.6. (EFRR)  

 4 360 716,00 zł przeznaczone jest na realizację LSR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Działanie 9.1. (EFS)  

  

Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji budżetu LGD „Sąsiedzie” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 ujęte w poniższej tabeli. 

  

Tabela nr 8. Realizacja rzeczowa i finansowa zaplanowanego budżetu LGD 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” wg stanu na 31.12.2020 r.  

 

 

  Ogółem   Wydatkowano 

w latach 2016- 

2019 

Wydatkowano w 

2020 roku   

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”  

1 305  000,00   

euro  

1 053 421,66 

euro 

 

138 557,72 euro 

realizację projektów współpracy w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania  

520 000, 00 zł  0,00  6 000,00 zł 

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji”, w tym:  

512 500,00 euro 262 465,29 euro 69 416,05 euro 

- Aktywizacja  92 500, 00 euro 62 660,87 euro 10 225,38 euro 

- koszty bieżące   420 000,00 euro 199 804,42 euro 59 190,67 euro 

RAZEM (PROW)  2 330 000,00 euro 

/520 000, 00 zł 

1 315 886,95 

euro/ 0,00 zł  

207 973,77 euro/ 

6 000,00 zł 

Realizacja LSR w ramach RPO WP – Działanie  

8.6. (EFRR)  

3 677 652,00 zł 2 690 843,14 zł. 906 517, 91 zł  
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Realizacja LSR w ramach RPOW WP –  

Działanie 9.1. (EFS)  

4 360 716,00 zł 3 637 501,05 zł  636 943,00 zł 

OGÓŁEM  1  817 500,00 

euro/8 558 368,00 

zł  

1 315 886,95 

euro/ 

6 328 344,19 zł  

207 973,77 euro/ 

1 549 460,91 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

  

 

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020r. w przeliczeniu na euro po kursie 4zł. wynosi  

83,84%, natomiast wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. w zł wynosi 92,05 %, 

gdzie wykorzystanie środków na realizację LSR według stanu na 31.12.2020 roku                   

w ramach:   

 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” wynosi 91,34  %  

 poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy                   

z lokalną grupą działania wynosi 1,15 %  

 podziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” wynosi 

64,76 %  

 w ramach RPO WP – Działanie 8.6. (EFRR)  wynosi  97,82 %  

 w ramach RPO WP – Działanie 9.1. (EFS) wynosi 98,02 %.  

      

W tabelach poniżej przedstawiono wydatkowanie środków na Poddziałanie: „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach funduszu EFRROW (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich), EFRR (w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) 

oraz EFS (w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).  

  

Tabela nr 9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFRROW z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2020 r.  

  

Lp  Zakres 

tematyczny  

2016 w 

euro 

2017 w 

euro 

2018 w euro 2019 w 

euro 

2020 w euro Plan 

alokacji 

środków 

 w euro 

% 

realiza

cji  

1  Wsparcie 

przedsiębiorcz

ości  

92 217,26  117 145,94  212 227, 80 96 671,08 106 887, 57  735 357, 58 

 

85,01 

2  Rozwój 

ogólnodostęp- 

nej i 

niekomercyjne

j infrastruktury 

turystycznej 

lub 

rekreacyjnej, 

lub kulturalnej 

249 802,33 0,00 127 357,12 142 622,40 31 670,15 554 203,02 

 

99,50 
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3  Operacje 

grantowe   

0,00  0,00  15 377,73 0,00 0,00 15 439,40 99,60 

  Ogółem  342 019,59 117 145,94 354 962,65 239 293,48 138 557,72 1 305 000,00 91,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

  

Tabela nr 10. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFRR z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2020 r.  

 

  

Lp  Zakres 

tematyczny  

2016 

w  zł   

2017  

w zł   

2018  

w zł   

2019  

w zł   

2020 

w zł   

Plan 

alokacji 

środków  

%  

realizacj

i  

1  Typ operacji 8.  

Projekty z 

zakresu 

infrastruktury 

społecznej  

0,00  172 117,98  0,00  0,00 656 517,92 829 630, 36 99,88 

2  Typ operacji 9: 

Rewitalizacja 

małej skali  

0,00  749 924,77  0,00   1 103 625,39 249 999,99 2 177 175,57  96,62 

3  Typ operacji 7: 

Projekty 

dotyczące 

dziedzictwa 

kulturowego  

0,00  110 175,68  392 096,84 162 902,48 0,00 670 846,07  99,15 

  Ogółem  0,00  1 032 218,43 392 096,84 1 266 527,87  906 517,91 3 677 652,00 97,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

  

Tabela nr 11. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFS z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2020 r.  

 

  

Lp.  Zakres tematyczny  2016  2017  2018  2019   2020  Plan 

alokacji 

środków  

% 

realiz

acji  

1  Typ  operacji  1:  

Programy podnoszące 

aktywność i mobilność 

zawodową oraz 

zdolności do 

zatrudnienia grupy osób 

biernych zawodowo 

0,00  0,00  404 133,72 

 

 

 

312 675,52 0,00 802 897,96   89,28 

2  Typ  operacji  3:  

Bezzwrotne wsparcie dla 

osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie 

działalności 

gospodarczej  

0,00  0,00  0,00  682 159,37  636 943,00 1 319 285,60 99,99  
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3  Typ  operacji  5:  

Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego na 

obszarze LGD  

0,00  0,00  233 255,67  1 122 944,17  0,00 1 356 199,84   100 

4  Typ  operacji  6:  

Programy  Aktywności  

Lokalnej  

0,00  0,00  266 173,00  616 159,60  0,00 882 332,60 100 

  Typ operacji 7: Usługi 

reintegracji 

społecznozawodowej 

skierowanej do osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym 

świadczonym przez CIS  

i KIS  

0,00  0,00  0,00  -  -  Typ operacji 

zlikwidowano 

na rzecz Typu 

operacji 5  

0  

5  Typ operacji 9: 

Wsparcie usług 

opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych oraz 

usług asystenckich dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

świadczonych w  

lokalnej społeczności  

Typ operacji 9 wprowadzono w  

2019 roku. Ostatecznie ogłoszono 

nabór i środki pozostały.  Z końcem 

2019 r. środki przeniesiono na typ 3  

0,00  0 0 0  

6  Typ operacji 10: 

Działania skierowane do 

rodzin, w tym rodzin 

przeżywających 

trudności 

opiekuńczowychowawc

ze, dzieci i młodzieży 

zagrożonej 

wykluczeniem 

społecznym  

0,00  0,00  0,00  0,00  0 Typ operacji 

zlikwidowano 

na rzecz Typu 

operacji 9  

0  

  Ogółem  0,00  0,00  903 562,39  2 733 938,66  636 943,00 4 360 716,00  98,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

  

         Analizując powyższe tabele można wywnioskować, że wydatkowanie środków w 

ramach funduszu EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz środków w ramach funduszu EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przebiega poprawnie. Realizacja budżetu 

w ramach ww. funduszy osiągnęła poziom blisko 100 %. 

              

3.3. Realizacja Planu komunikacji  

 

W analizowanym okresie prowadzone były działania komunikacyjne związane                             

z informowaniem lokalnej społeczności o możliwości uczestnictwa potencjalnych 

beneficjentów i możliwości uzyskania dofinansowania na wsparcie w ramach: 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś VIII: Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej 

skali), DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA 

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Typ projektu nr 3  (Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej), DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój 

lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020; podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Prowadzone i przekazywane były 

informacje w formie bezpośredniej jak też mailowej i telefonicznej przez pracowników 

LGD.  

Bardzo istotnym środkiem przekazu i komunikacji, zwłaszcza w roku 2020 (okresu 

pandemii ) był internet. Strona internetowa na podstawie licznika odwiedzin w roku 2020 

była czytana 503 955,00  razy.  

W ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2016 – 2020 

zorganizowane były działania edukacyjne dla mieszkańców LGD.  Zorganizowany był 

konkurs fotograficzny pt. ,,Odkryjmy piękno obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ za pomocą obiektywu’’, który miał na celu ukazanie piękna 

przyrody oraz  architektury, tradycji i kultury, jak również  ciekawych miejsc, ważnych 

wydarzeń społecznych na terenie gmin należących do LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, tj. 

Łomża, Wizna, Miastkowo, Śniadowo oraz Piątnica; upowszechnianie sztuki fotografii, 

promowanie ciekawych i pięknych miejsc, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

oraz propagowanie i upowszechnianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 

LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  

Natomiast w ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR ukazała się 

publikacja promująca obszar LGD. Celem publikacji dotyczącej dań regionalnych obszaru 

LGD była promocja dań, które królują na stołach obszaru LGD, ale także integracja  

i aktywizacja osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.  

W ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR, LGD brała udział w 

dwóch imprezach. W dniu 16 sierpnia 2020  r. w Tarnowie w wydarzeniu kulturowym pt. 

„Kult żniw tradycji”, gdzie organizatorem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich 

TARNOWIANIE  w Tarnowie. W trakcie imprezy odbył się pokaz tradycyjnego żniwowania 

kosą i wiązania zboża w snopki, a także śpiewanie pieśni ludowych oraz biesiadowanie. 

Podczas imprezy Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowało stoisko wystawowe oraz ognisko 

dla społeczności z obszaru LGD, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, 

jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające 
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lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Natomiast w dniu 26 lipca 2020 r. w Piątnicy odbył się festyn 

rodzinny. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica oraz 

Parafia Rzymsko – Katolicka w Piątnicy. W trakcie festynu było wiele atrakcji zarówno dla 

najmłodszych, jak ich starszych uczestników m.in. wata cukrowa, gry i zabawy dla 

najmłodszych, grill, występy zespołów muzycznych. Podczas imprezy Stowarzyszenie 

„Sąsiedzi” zorganizowało stoisko wystawowe, a pracownicy biura udzielali informacji 

o działalności LGD, jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na 

działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR 

wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W dniu 07.02.2020 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. 

Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi'' 

zorganizowała warsztat refleksyjny. Celem przeprowadzonych warsztatów stanowiła bieżącą 

analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.  

W dniu 28.02.2020r. w biurze LGD zorganizowano spotkanie konsultacyjne 

z mieszkańcami obszaru LGD celem prezentacji projektu zmian Lokalnych Kryteriów 

Wyboru Operacji oraz dyskusja nad w/w tematem. W spotkaniu udział wzięły osoby               

z obszaru działalności LGD.  

W związku z wprowadzeniem zmian  do LSR, Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

przeprowadziło proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. W związku 

ze zmianą wprowadzoną w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  przeprowadziło proces aktualizacji konsultacji społecznych za 

pomocą formularzy zgłaszania uwag w formie elektronicznej i listowej. Odbyło się też 

spotkanie konsultacyjne dn. 05 marca 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.  

 

Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 12. Realizacja Planu Komunikacji w 2020 r.  

 

L.p. Nazwa działania komunikacyjnego Wartość 

zrealizowanego 

wskaźnika  

1. Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR 

na lata 2016-2022 

 

1.1. Artykuł na stronie internetowej LGD 0 

1.2. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba spotkań 0 

1.3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba 

uczestników 

0 

1.4 Badanie ankietowe po spotkaniu 0 
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1.5.  Liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD 

 

503 955,00   

1.6. Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w gminach 

należących do LGD 

0 

1.7. Eventy i imprezy 0 

1.8. Konkursy/działania edukacyjne dla mieszkańców  1 

2.  Kampanie promocyjne dotyczące wdrażania LSR  

2.1 Liczba wyjazdów studyjnych 0 

2.2. Imprezy /wystawy/targi, w których LGD brała udział 2 

2.3. Liczba uczestników imprez/wystaw/targów  500  

2.4. Liczba działań aktywizujących/promujących dobre 

praktyki 

2 

2.5. Liczba osób biorących udział w działaniach 

aktywizujących/ promujących dobre praktyki 

220 

2.6. Publikacja promująca obszar LGD 1 

2.7. Liczba szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w 

których LGD brała udział 

 

2 

2.8. Liczba osób biorących udział w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych, w których LGD brała 

udział 

25 

3. Kampania informacyjna nt. zasad oceniania  

i wyboru operacji przez LGD 

 

3.1. Artykuł  lub ogłoszenie w prasie 0 

3.2. Artykuł na stronie internetowej LGD 1 

3.3. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba spotkań 0 

4. Informowanie na temat warunków i sposobów 

realizacji  i rozliczenia projektów 

 

4.1. Liczba osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD 32 

4.2. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 0 

5. Informacje na temat możliwości włączenia się do 

realizowanych projektów oraz potencjalnych 

korzyści. Informacja na temat możliwości samo 

zatrudnienia, bądź objęcia działaniem 

kwalifikacyjnym w ramach realizowanych 

projektów 

 

5.1.  Zamieszczenie artykułów na stronach internetowych 

LGD lub gmin 

0 

5.2 Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych 

(urzędy, GOK) 

0 

5.3 Organizacja spotkania informacyjno- konsultacyjnego 0 
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5.4 Dotarcie z informacjami do 20 osób objętych 

wsparciem PUP ora o OPS 

8 

6.  Prezentacja projektów realizowanych                                 

i zrealizowanych  

 

6.1 Liczba sfotografowanych zrealizowanych projektów i 

upublicznienie na stronie internetowej LGD lub w 

formie ulotki 

10 

6.2 Organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych 0 

 

6.3. Publikacja opracowania na temat dobrych praktyk 

realizacji projektów w ramach LSR  

0 

7. Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów  

7.1 Zebranie ankiet (online oraz po doradztwie) 21 

7.2 Liczba raportów ewaluacyjnych ( ewaluacja on – goin) 1 

8. Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze 

etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o 

przyznaniu pomocy 

 

8.1 Liczba zatrudnionych pracowników  3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

 

 

Analizując powyższe działania Biura LGD wykonuje swoją pracę na wysokim poziomie. 

Doradztwo prowadzone jest zgodnie z planem i przynosi oczekiwane skutki. Biuro aktywnie 

angażuje się w promocję, organizację działań na rzecz mieszkańców i beneficjentów obszaru 

LGD, a także uczestniczy w imprezach organizowanych przez samorządy i organizacje 

pozarządowe. Aktywna działalność oraz bieżąca aktualizacja strony www zaspokaja potrzeby 

informacyjne społeczności lokalnej.  
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IV. BADANIE SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW ZA ROK 2020 

 

4.1. Opis badanej grupy 

 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sprawozdawczym. Badanie miało na 

celu poznanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w ich gminie. Wyniki 

ankiet pomogą dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz 

przyszłych działań LGD „Sąsiedzi” do potrzeb mieszkańców i regionu. W badaniu 

uczestniczyło 246 osób (102 K, 94 M) byli to mieszkańcy pięciu gmin z obszaru 

działania LGD „Sąsiedzi”. 

Wykres nr 4 . Rozkład ankietowanych ze względu płeć  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

Według statusu na rynku pracy rozkład ankietowanych przedstawia się następująco:  

 

Wykres nr 5 . Rozkład ankietowanych ze względu na status na rynku pracy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Najwięcej osób biorących udział w badaniu ankietowym ma zatrudnienie poza 

rolnictwem wśród nich 38% osób prowadzi własną działalność gospodarczą, 10% to uczący się i 

bezrobotni. Natomiast 11%  biorących udział w  badaniu jest zatrudniona w rolnictwie.  

Według podziału ze względu na wykształcenie 77 osób posiada wykształcenie 

średnie, po 22 osoby wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, natomiast 43 

osoby posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 15 osób licencjat/inżynier, zaś 13 

osób - policealne. Procentowy rozkład ankietowanych wg wykształcenia przedstawia 

poniższy wykres.  

  

Wykres nr 6. Rozkład ankietowanych ze względu na wykształcenie  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Wśród ankietowanych 170 osób nie posiada gospodarstwa rolnego, natomiast 30 

osób posiada małe gospodarstwa do 5ha. Po 15 osób posiada gospodarstwo                          

w przedziałach 5-10ha i 11-20ha.  12 osób posiada ziemię o areale 21-50 ha natomiast                 

1 osoba powyżej 50ha.   

 

Wykres nr 7. Rozkład ankietowanych ze względu na wielkość gospodarstwa rolnego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

4.2. Wyniki badania ankietowanego 

 

Ankieta zawierała 17 pytań oraz metryczkę. Rozkład odpowiedzi na poszczególne 

pytania przedstawiają poniższe wykresy. Pierwsze pytanie tematyczne dotyczyło 

oceny stopnia w jakim ankietowani zgadzają się lub nie ze stwierdzeniem „moja gmina 

jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje 

podstawowe potrzeby”.   

Wykres nr 8. Rozkład ankietowanych Pytanie 1 według oceny „moja gmina jest dobrym 

miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Ponad 61% ankietowanych jest zadowolona o oceniła swoja gminę jako dobre 

miejscem do życia, w którym można realizować wszystkie swoje podstawowe 

potrzeby. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło przeciwnie a niecałe 3% nie ma co do 

tego zdania.  

Wykres nr 10. Rozkład odpowiedzi Pytania 2 „W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie 

zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

W drugim pytaniu respondenci oceniali czy nastąpiła poprawa warunków życia                 

w ostatnim roku i ponad 58% badanych uznało, iż zdecydowanie lub raczej tak. Tylko 

13% badanych uznało, iż raczej nie lub zdecydowanie nie nastąpiła poprawa warunków 

życia. Niewiele ponad 2% badanych nie miało co do tego pytania swojego zdania.  

 

Kolejne pytanie trzecie przedstawione na poniższym wykresie, dotyczyło oceny i 

postrzegania respondentów pod względem różnorodnych czynników i działań gminy. Badani 

oceniali każde pytanie oddzielnie. Spośród odpowiedzi w skali od najwyższej bardzo dobrze i 

dobrze, poprzez trochę dobrze/trochę źle po najniższą ocenę tj. źle i bardzo źle oraz 

odpowiedz nie mam zdania. W dużej mierze mieszkańcy wystawili swoim gminom oceny 

najwyższe.  

Turystyczną atrakcyjność i promocję dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i 

turystyki po 66% ankietowanych oceniło wysoko natomiast tylko ok. 16% wystawiło ocenę 

najniższą.  Również wysoko bo na poziomie 78%  i 70% ankietowani ocenili infrastrukturę i 

ofertę sportowo i rekreacyjną oraz infrastrukturę drogową, tu niezadowolonych respondentów 

było tylko po 6%. Nieco niżej na poziomi 62% badani ocenili jako dobrze bardzo dobrze 

infrastrukturę i ofertę kulturalną oraz przyznając 16% ocen najniższych.  

Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz 

tożsamości mieszkańców z regionem ankietowani ocenili jako bardzo dobre i dobre na 

poziomie 72% i 76%, natomiast negatywne zaledwie 2% i 6%. Kolejna grupa pytań dotyczyła 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób przez 34 i po 50 roku życia 

oraz działań na rzecz kobiet. W tej grupie oceniający najniżej ocenili działania na rzecz kobiet 

przyznając najwyższe oceny na poziomie 58% i najniższą na poziomie 14%. Natomiast 

najwyżej w wysokości 70% ocenione zostały działania na rzecz osób po 50 roku życia.  

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz po 34 roku życia 

respondenci ocenili odpowiednio na poziomie 66%, 64% i 68% z najwyższymi ocenami i 

odpowiednio po 6% z najniższymi ocenami.  

Kolejne pytania, na które odpowiadali respondenci to możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem i czy są sprzyjające warunki dla przedsiębiorców i do prowadzenia firmy. 

Respondenci możliwości zatrudnienie poza rolnictwem w stopniu najwyższym ocenili na 

poziomie 66%  a najniższym w 12%. Najsłabiej spośród analizowanego badani ocenili 

warunki rozwoju dla przedsiębiorców i do prowadzenia firmy, 54% respondentów uznało je 

na poziomie najwyższym tj. dobrym i bardzo dobrym jako sprzyjające, natomiast aż 24% 

badanych uznało, iż warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców i prowadzenia 

firmy nie ma. Szczegółowe dane omawianego pytania trzeciego przedstawia tabela 

zamieszczona poniżej.  
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Wykres nr 11. Rozkład odpowiedzi Pytania 3 ankietowanych „Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją 

gminę pod względem wymienionych czynników/działań”  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Kolejne pytanie czwarte, to opinia respondentów dotycząca ostatniego roku. 

Spośród odpowiedzi tak, nie, nie wiem badani podsumowywali rok 2020. Odpowiedzi na 

pytania przedstawiały się następująco: ponad 65% uczestniczy w wydarzeniach 

organizowanych przez gminę. Tylko niecałe 40% bierze udział w przygotowywaniu 

gminnych wydarzeń sam albo w ramach grupy, do której należy. Nieco ponad 22% 

należy do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej. Tylko 11 % respondentów należy do 

nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.). Ponad 46% uważa, że ma 

możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i 

mojej miejscowości). 60 % badanych jest członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie 

sportowym, przedsiębiorstwie). Ponad 68% badanych twierdzi, iż zna najważniejsze 

fakty historyczne dotyczące swojej miejscowości/gminy, a 81% potrafi wskazać 

najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy. Ponad 76% badanych uważa, że na terenie 

swojej gminy może rozwijać się zawodowo. 60% respondentów uważa, że w gminie 

powstaje wiele firm, a 55%, że w gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy. Niewiele 

ponad 53% badanych twierdzi, że na terenie gminy są sprzyjające warunki dla turystów i 

osób przyjezdnych 

 

Wykres nr 12. Rozkład odpowiedzi Pytania 4 ankietowanych „Proszę ustosunkować się do 

poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku”  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Piąte pytanie dotyczyło zadowolenia bądź też nie z warunków życia w swojej gminie. 

Respondenci uznali, iż w 69 % są zadowoleni z warunków życia w swojej gminie, 

przeciwnego zdania było tylko niewiele ponad 11% badanych. Szczegółowe informacje z 

podziałem na gminy przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Wykres nr 13. Rozkład odpowiedzi Pytania 5 „Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków życia 

w Pańskiej gminie” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Ponad 92% badanych nie rozważa zmiany miejsca zamieszkania. Pozostali, jeżeli 

by musieli zmienić miejsce zamieszkania to jako powód podają brak perspektyw 

zawodowych i powody rodzinne. Szczegółowe odpowiedzi wg gmin zamieszczono na 

rysunku poniżej.  

 

Wykres nr 14. Rozkład odpowiedzi Pytania 5.2 Jakie są powody zmiany miejsca zamieszkania?” 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Prawie 74% ankietowanych w ostatnim roku chętnie korzystała z obiektów 

infrastruktury, które zostały utworzone dzięki środkom unijnym. Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi na szóste pytanie przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Wykres nr 15. Rozkład odpowiedzi Pytania 6 „Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / 

obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

W kolejnym siódmym pytaniu ankietowym ponad 55% badanych uznało, że 

projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. 

Natomiast 10% mieszkańców nie podzielało tego stwierdzenia.  

 

Wykres nr 16. Rozkład odpowiedzi Pytania 7 „Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą 

infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?” 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Respondenci zapytani, czy osobiście korzystali lub brali udział w szkolenia, 

festynach czy też innych imprezach dofinansowanych ze środków unijnych, odpowiedzieli 

w 70%, że często lub czasem. Natomiast 7% badanych nie korzystało z takiej formy 

wsparcia.  

 

Wykres nr 17. Rozkład odpowiedzi Pytania 8 „Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich 

jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

 

W kolejnym pytaniu pogłębiającym do wcześniejszego pytania, badani w 70% 

uznali, że projekty z dofinansowanie ze środków unijnych cieszą się dużym 

zainteresowaniem, 33% nie było zdecydowanych i uznali, że „ani tak ani nie”. Niespełna 

10% ankietowanych uznało, że projekty te nie cieszą się zainteresowaniem mieszkańców.  

 

Wykres nr 18. Rozkład odpowiedzi Pytania 9 „Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie 

cieszą zainteresowaniem mieszkańców?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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   Pytanie dziesiąte miało za zadanie wykazać jak respondenci mając możliwość 

decydowania o wydatkowaniu środków by je przeznaczyli. Poniższy wykres przedstawia 

wg kolejności i ważności odpowiedzi respondentów. W pierwszej kolejności ankietowani 

dodatkowe środki przeznaczyliby na infrastrukturę i ofertę sportowo rekreacyjną 83%,. 

Następnie 74% badanych uznało, że konieczne jest wsparcie infrastruktury drogowej. W 

dalszej kolejności środki przeznaczone byłyby wg 62% badanych na promocję obszaru, 

dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki oraz na aktywność społeczną 

mieszkańców i na infrastrukturę społeczną (m.inn. świetlice, miejsca spotkań). 

Infrastruktura i oferta kulturalna jak też zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem za 

istotne uważa odpowiednio 57% i 21 5 ankietowanych. Kolejne środki mieszkańcy 

przeznaczyliby na działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 49%, następnie 47% 

ankietowanych zdecydowałoby o wsparciu warunki życia osób niepełnosprawnych i 

zwiększenie działa umożliwiających podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia. 

Kolejnym obszarem dofinansowania wg 43% ankietowanych to wzmocnienie tożsamości 

mieszkańców z regionem, a wg 37% to zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.  Działania 

umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia wg respondentów zasługują na 

kolejny etap wsparcia wg 34% badanych. Działania ułatwiające założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety to 

kolejna możliwość wydatkowania środków w swojej gminie. Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi w podziale na gminy przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 19. Rozkład odpowiedzi Pytania 10 „Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość 

decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej 

wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?” 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Wśród ankietowanych LGD Sąsiedzi cieszy się wysoką rozpoznawalnością na 

poziomie 75%, najbardziej w Śniadowie a najsłabiej w gminie Wizna. Szczegółowe 

odpowiedzi w podziale na gminy przedstawia poniższy wykres. 

Wykres nr 20. Rozkład odpowiedzi Pytania 11 „Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

W pytaniu dwunastym respondenci zostali zapytani skąd dowiedzieli się o 

Lokalnej Grupie Działania „Sąsiedzi”. Sposób gdzie najwięcej osób dowiedziało się o 

LGD to  poprzez uczestnictwo i działania samego LGD-u 57% badanych jak też poprzez 

udział w projektach 52% badanych.  Natomiast w dalszej kolejności respondenci 

dowiedzieli się o LGD z lokalnej prasy 28%, od znajomych, sąsiadów 24% jak też w 

instytucjach takich jak urząd czy szkoła 21% badanych. 

Wykres nr 21. Rozkład odpowiedzi Pytania 12 „W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej 

Grupie Działania?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Kolejne pytania dotyczyły efektów działalności Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, źródeł z których mieszkańcy chcieliby czerpać informacje o 

działalności LGD oraz o prowadzonych przez LGD działaniach informacyjno-

promocyjnych. Poniżej zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań w tym zakresie 

tematycznym.  Na pytanie czy dostrzegane są pozytywne efekty działalności Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” prawie 55% ankietowanych uznało, że tak 

natomiast tylko 6,5% stwierdziło, że nie a 13,5% ankietowanych nie wie lub trudno 

powiedzieć.  

Wykres nr 22. Rozkład odpowiedzi Pytania 13 „Czy dostrzega Pan/i pozytywne efekty 

działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”?” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Źródła informacji o działalności LGD-u jedna czwarta badanych chciałaby 

uzyskać ze strony internetowej a następnie z broszur informacyjnych 16,8% i imprez 

promocyjnych tak twierdzi 14,3% ankietowanych. 

Wykres nr 23. Rozkład odpowiedzi Pytania 14 „Z jakich źródeł chciałaby Pan/i czerpać 

informacje o działalności LGD?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

W kolejnym pytaniu respondenci ustosunkowali się do odpowiedzieli czy 

dotychczas prowadzone działania informacyjno - promocyjne spełniły ich oczekiwania. 

50% badanych odpowiedziało twierdzącą a tylko 8,6% przeciwnie, a niespełna 16% 

ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania odpowiadając „nie wiem lub trudno 

powiedzieć”. 

 

Wykres nr 24. Rozkład odpowiedzi Pytania 15 „Czy dotychczasowe przeprowadzone działania 

informacyjno – promocyjne prowadzone przez LGD spełniły Pana/i oczekiwania?” 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

  W następnym pytaniu respondenci zostali zapytani, które i jakie formy działań 

informacyjno – promocyjne należy wzmocnić, aby swoim zasięgiem dotarły do jak 

największej liczby osób mieszkających na obszarze LGD „Sąsiedzi”. Według badanych 

najlepszą formą będzie wysyłanie wiadomości drogą mailowa tak twierdzi ponad 24%, 

następnie poprzez ulotki informacyjne 16,4% oraz informacje zamieszczane w lokalnych 

mediach 14,8%. Dobrą też formą dotarcia do szerszej grupy osób będą też szkolenia i 

konsultacje LGD oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej LGD tak uważa 

po 12% ankietowanych. 
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Wykres nr 25. Rozkład odpowiedzi Pytania 16„Jakie Pana/i zdaniem działania informacyjno – 

promocyjne należy wzmocnić (np. zaplanować ich więcej lub częściej), aby informacje na temat 

działalności LGD docierały do jak największej liczby osób?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Ostatnie pytanie w badaniu ankietowym dotyczyło jakich treści mieszkańcy 

obszaru LGD „Sąsiedzi” oczekują i o czym chcieliby być informowani przez LGD. 

Największe zainteresowanie na poziomie 28% respondenci chcieliby być informowani 

o organizowanych wydarzeniach i imprezach promocyjnych, następnie o 

organizowanych naborach wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach LSR 

26%. W dalszej kolejności 18,7% badanych chciałoby być informowanym o 

organizowanych konkursach na organizację wydarzeń i imprez promocyjnych. Dla 

respondentów tak uważa 14,2% ważna też jest informacja o organizowanych 

szkoleniach oraz w 10% informacja o wynikach przeprowadzonych naborów 

wniosków o dofinansowanie w ramach LSR. 

Wykres nr 26. Rozkład odpowiedzi Pytania 17 „O czym chciałby Pan/i  być informowany przez LGD?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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4.3. Podsumowanie badania ankietowanego  

 

Większość, bo ponad 59% ankietowanych uważa, iż w ostatnim roku 2020 nastąpiła 

poprawa warunków życia i jest zadowolona ze swojej gminy i miejsca, w którym mieszka. 

Mieszkańcy chętnie korzystają z obiektów infrastruktury, jakie zostały wybudowane za 

pomocą środków unijnych, jak też ze wsparcia do szkoleń festynów czy innych imprez 

organizowanych na terenie gminy. 

Badani dość wysoko ocenili swoją gminę, jako dobre miejsce do życia, w którym 

można realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby, a tylko powody osobiste lub 

brak perspektywy pracy zawodowej zmusiłby ich do zamiany miejsca zamieszkania. 

Badanie wykazało silną identyfikację z miejscem zamieszkania, ponieważ większość 

ankietowanych zna najważniejsze fakty historyczne dotyczące swojej miejscowości i 

potrafi wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy. Należałoby wykorzystać 

potencjał mieszkańców zwłaszcza intensyfikując działania na rzecz świadomej 

odpowiedzialności obywatelskiej mieszkańców, zachęcania i zwiększenia ich udziału w 

wydarzeniach gminnych i lokalnej społeczności. Ponieważ aż 60% badanych w ostatnim 

roku nie brało udziału w żadnym wydarzeniu, być może ze względu na specyficzny rok 

pandemii. Niewielki procent osób należy też o nieformalnych grup społecznych czy 

organizacji pozarządowych.  

Działania niżej oceniane to infrastruktura kulturalna w gminach, jak też działania na 

rzecz kobiet i niepełnosprawnych. Należałoby też zintensyfikować działania ułatwiając 

założenie i prowadzenie działalności gospodarczej i możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem. Zwiększenie działań do sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i 

prowadzenia firmy dla lepszego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  
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V. WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Analiza niniejszego raportu ewaluacyjnego prowadzi do wniosków, że LGD 

„Sąsiedzi” efektywnie wydatkuje środki pieniężne oraz w dobrym tempie osiąga zamierzone 

wskaźniki celów i przedsięwzięć LSR w okresie programowania 2014-2020. Potwierdza to 

analiza postępu finansowego oraz rzeczowego według stanu na dzień 31.12.2020r. Ponadto 

rozliczenie ma nastąpić według operacji rozliczonych (a nie tylko zakontraktowanych jak w I 

kamieniu). Harmonogram ogłaszania naborów od 2020r. niezmiennie przewiduje ogłaszanie 

naborów niezwłocznie po uwolnieniu środków. Zalecane jest bieżące prowadzenie działań 

informacyjnych oraz utrzymanie doradztwa Biura LGD na wysokim poziomie. Stosując się 

do wymienionych wytycznych, biorąc pod uwagę aktualny poziom umów zakontraktowanych 

i rozliczonych, a także wniosków na weryfikacji rokujących do umowy, LGD powinna 

wywiązać się z zobowiązań na koniec 2021 r. co najmniej na poziomie wymaganego 

minimum. Istnieje jednak kilka kluczowych czynników mających wpływ na skuteczność i 

tempo podpisywanych umów, na które LGD nie ma żadnego wpływu. Są to przede 

wszystkim – jakość składanych wniosków oraz tempo weryfikacji wniosków w Urzędzie 

Marszałkowskim. Pierwszy czynnik jest zależny wyłącznie od wnioskodawcy, ponieważ 

wnioskodawca sam decyduje czy skorzysta z doradztwa w Biurze LGD i czy zastosuje się do 

uwag i zaleceń pracowników Biura LGD. Drugi czynnik jest zależny wyłącznie od Urzędu 

Marszałkowskiego, w tym od liczby wniosków aktualnie będących w weryfikacji w 

departamencie RROW oraz od tempa pracy urzędników, a czasami również od konieczności 

uzyskania zewnętrznej ekspertyzy czy opinii (najczęściej od ARiMR).  

 

Podsumowując, mimo że realizacja postępu rzeczowego i finansowego w przeważającej 

mierze nie budzi zastrzeżeń, LGD powinna maksymalnie koncentrować swoje wysiłki na jak 

najefektywniejszej realizacji przedsięwzięcia obarczonego największym ryzykiem. Należy 

jednocześnie pamiętać o innych zadaniach oraz działaniach informacyjno – promocyjnych.
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