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WSTĘP

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
cclów'. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny b, podstawa do podejmowania decyzji
o ewentualnej zmianie kierunku dzialan *jeśli to bedzie konieczne oraz stanowić wkład
w ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić uzupelnienie
monitoringu o konieczna interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych
problemów), ocene i rekomendacje dzialan.

Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w
zakresie monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego' kladzie nacisk na zbadanie wpływu na zmiane
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: udzialem
interwencji publicznej oraz czynnikami zewnętrznymi. Natomiast wplyw na otocznie jest
rozumiany jako zmiana przypisywana wyłacznie interwencji publicznej. Komisja w
odniesieniu do EFS oraz EFRR zaleca wlasnie „ewaluację wplywu”, która ma za zadanie
zweryfikować jaką zmiane dla beneficjenta spowodowalo dofinansowanie unijne.
Jednakże dobra ewaluacja powinna jednocześnie odnosić swoje wyniki do danej polity ki,
która odnosi się do calości potencjalnych beneficjentów danego funduszu. Ponieważ to
właśnie zauważone potrzeby regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym czynnikiem,
który uruchamia interwencje rozumiana, tu jako fundusze unijne. Dlatego po upływie
czasu. wladze krajowe/ unijne powinny zapytać czy zidentyfikowany na poczatku
problem został zniwelowany. Czy efekt udzielonych dofinansowań unijnych jest na tyle
duży by byl wyraźnie zauważalny? Innymi słowy _ czy dofinansowanie okazalo sie
pomocne.

Z kolei wytyczne opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wzakresie
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 definiują ewaluację jako badanie
spolecznockonomiczne. którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno
sformułowanych kryteriów (najcześciej skuteczności. efektywności. vużytcczności.
trafności i trwalości)jakośei oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.:

' Guidance DUCZHVIŁ'H! on Monitoring andEvaluation European RBglOlla] DevelopmentFund and
Cahexinn Fund , impWea Europa. cz:/regionu! Joa/imp!patiaa—41mm guidance/#
3 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1 dnia lO.I0.2018 r. wzakresie ewaluacji polityki
spojnos'ci na lata 20144020



Ze wzgledu na termin przeprowadzania badania względem programu. projektu
możemy wyróżnić:

4:4 ewaluację fomtatywna (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 okresowa (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 bieżąca (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 końcowa (ex—post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji
programu /projektu. poddajacą ocenie skuteczność i efektywność interwencji. jej
trafność i użyteczność. a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie
długotrwałych efektow (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 funkcjonowaniaLGD. .



I. ZAKRES BADANIA I METODOLOGIA

1.1. Celizakres badania
Głównym celem ewaluacji jest określenie poziomu realizacji założeń i stopnia

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Dzialania „Sąsiedzi”w 2021
roku. Celem przeprowadzonej ewaluacji była bieżąca ocena stopnia wdrażania założeń
Lokalnej Strategii Rozwoju osiągniętego dzięki realizacji poszczególnych działań
wykonanych w 2021 roku

Cclc 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 określonymiw LSR,
. ocena trwałości efektów prowadzonych działań i identyfikacja czynników

wpływających na trwałość efektów.
~ identyfikacja efektow działań, nieprzewidzianychw jego założeniach.
' ocena korzyści społecznych dzialalności LGD.
. zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ustalenia stopnia rozpoznawalnościLGD,
. 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 działalnościLGD.

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
Oł.01.2021r. f31.12.2021r.):

> przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin
należących do Stowarzyszenia ”Sasiedzi" tj. Gminy: Łomża: Miastkowo. Piątnica.
Śniadowo, Wizna. gdzie były realizowane zadania zawarte w LSR.

W procesie ewaluacjiwzakresie wdrażania LSR badaniu poddano przede wszystkim:
> Stopień realizacji celów. przedsięwzięć i wskaźnikówprzewidzianychw LSR.
> Budżet LSR,
> Efektywność dzialalności biura LGD i organów Stowarzyszenia.

Jakość i efektywność św iadczonego doradztwa.V

Skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej.v
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1.2.

Efektywność Planu komunikacji.

Kryteria ewaluacji

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:

, Trafność _ oznacza adekwatność celow interwencji do zidentyfikowanych
problemow 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 trakcieij wdrażania.
Skuteczność › określająca stopień realizacji założonych celów, skuteczność
użytych działań w przełożeniu na efekty.
Efektywność — stosunek poniesionych nakładów (finansowych. ludzkich.
poświęconego czasu) do uzyskanychw) ników i rezultatów.
Trwalość - kryterium pozwalające ocenić czy pozytywne efekty/zmiany
będą widoczne po zakonczeniu interwencji.

Opracowanie opiera się o źródła danych:

1.3.

'? Analizy wlasne Biura LGD;
'? Rejestry danych:
'1' Badania ankietowe;
~Z~ Analizę realizacji budżetu;
'? Analizę realizacji wskaźników poszczególnychprzedsięwzięć;

Metody i techniki badawcze

W trakcie realizacji ewaluacji zastosowano nastepujacemetody i techniki badawcze:
I

.

i.:

Analiza danych zastanych: treść Lokalnej Strategii Rozwoju. dokumenty LGD
dotyczace oceny projektów. sprawozdania 7. dzialalności LGD. protokoły z posiedzeń
Rady, protokoły z posiedzeń Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia, protokoły
z posiedzeń Zarzadu. protokoły z posiedzeń Komisji rewizyjnej. listy rankingowe.
dane z monitoringu wdrażania LSR. rejestry danych prowadzone przez LGD.
Badanie ankietowe: badanie. którego celem było poznanie opinii mieszkańców na
temat warunków życia wich gminie.
Warsztat refleksyjny: warsztat ewaluacyjny. którego celem była bicżaea 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,



1.4. Odbiorcy ewaluacji

Odbiorcami niniejszego raportu będa:
) Członkowie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi";
) Urząd Marsmłkowski Województwa Podlaskiego. jako Instytucja nadzorująca

Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojcwództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach
Dzialania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego ] Dzialania 9.1. Rewitalizacja
spoleczna i kształtowanie kapitalu społecznego:

"› Wszyscy Beneficjenci i Odbiorcy działań LGD;
> Mieszkańcy terenu objętego zasiegiem dzialan LGD.

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

ł

« Obszar LGD „Sąsiedzi" z wyłączeniem gmin:
Zbójna, Nowogród. Jedwabne i Przytuły

Żródło: LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016-2022 DLA
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ..,SĄSIEDZI'”



Il. DZIAŁA C PRACY BIURA I ORGANÓW STOWARZYSZENIA

2.1. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Dzialania 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 okrcs'la 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
swoja, działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. uchwały Walnego
Zebrania Członków, Uchwały Zarządu i Rady oraz w/w regulaminu.

> Gromadzenie i archiwizowaniewszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności
biura LGD;

> Przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady LGD;
> Informowanie o planowanych naborachwnioskow;
> Konsultacje z beneficjentami dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie

pomocy w ramach naborówwniosków 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 gromadzeniepotrzebnej dokumentacji konkursowej;
> Przeprowadzenie Kampanii informacyjnych: o głównych założeniach LSR;

poinformowanie o tenninach naborów wniosków planowanych na 202! rok.
poinformowanie o tematyce i terminach szkolen. warsztatów animacyjnych
realizowanych w 2021 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 artykułow informujących o wszelkich

V

działaniach podejmowanych przez LGD:
> Prowadzenie działań z zakresu promocji i aktywizacji. tj. realizacji celów planu

komunikacji.
> Prowadzenie działań związanych z bieżąca obsługą działalności stowarzyszenia

a także przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją
postanowień ww. Umowy.



Według umowy ramowej w biurze LGD od poniedziałku do piatku znajduje sie
przynajmniej jeden pracownik w godzinach pracy biura. Niemniej jednak z uwagi na
epidemię Coyid praca świadczona była też w systemic hybrydowym.

Na dzień 31.12.2021 r. na umowę o pracę w biurze zatrudnionych było 3 osoby (2.71
etatu), tj.

/ RenataA[ejnikaw - Kierownik Biura LGD - pełny wymiar czasu pracy (ostatnia z
umów o prace obejmuje okres programowania na lata 2014-2020 i została zawarta
w dniu 01,072015 r. na czas nieokreślony); Renata Alejnikow' (Kierownik Biura
LGD) od 8.11.2021rf urlop macierzy nski:/ DariaMalinowska - Specjalista ds. projektów do 8.1 1.2021r. Od 9.11.2021r.Daria
Malinowska pełni obowiązki Kierownika 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);/ 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:

› Szkolenie Rady. Zarządu i pracowników Biura o tematyce: „Pożądane kierunki
rozwoju LGD, Dobre praktyki i wymiana doświadczeń", w dniach 22›
23.1 1202112. w Starostwie Powiatowymw Łomży.

› Szkolenie online. w którym uczestniczyła Justyna Baczewska. tematyka: „Rejestr
beneficjentów rzeczywistych”. w dniu 8.11.2021r.

, Konferencja o tematyce „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich
LGD". w dniach 9.09.2021r. w Sokółce. udział brali wszyscy pracownicy Biura
LGD

> Konferencja o tematyce „Forum Podlaskich LokalnychGrup Działania".
w. dniach 17-18062021r. w Rajgrodzie. udzial w szkolenie brała Justyna
Baczewska oraz Renata Alejnikow.

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 2021 Lokalna Grupa Dzialania „Sąsiedzi” dokonała oceny
jakości i efektywności świadczoncgo 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 26 osób (15 Kobiet i 11 Mężczyzn) w wieku od 18 do 59 lat
oraz 2 osoby powyżej 60 lat. Status zawodowy respondentów to w" większości osoby



pracujące › 16 osób. następnie 4 osoby bezrobotne. 3 rolników. 2 emerytów/rencistóworaz
1 osoba uczeń/student. Wykształcenie osób biorących udział w ankiecie największą grupę
stanowią osoby z wykształceniem wyższym 15 osób. następnie 9 osób z wykształceniem
średnim i po ] osobie z wykształceniem zawodowym i połicealny m. Miejsce zamieszkania
badanych to gmina Łomża 9 osób. gmina Piątnica 7 osób. gmina Wizna 3 osoby; po 2

osoby z gminy Śniadowo. Miastkowo. M. Łomża oraz 1 osoba 7. gminy Jedwabne.
Respondenci wypełniając ankiety oceniali efektywność świadczonych usług przez
pracowników biura Stowarzyszenia „Sąsiedzi":
Z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD skorzystały osoby z 6 gmin tj.:
gminy Lomza. gminy Piątnica. gminy Miastkowo i Śniadowo, gminy Wizna oraz gminy
Jedwabne.
W 2021 roku odnotowano łącznie 57 osób/podmiotów3. dla których udzielono doradztwa,

Po analizie ankiet można stwierdzić, iż doradztwo prowadzone przez LGD
„Sąsiedzi" jest prowadzone na najwyższym poziomie a respondenci docenili kompetencje.
fachową obsługę i wysoką kulturę osobistą pracowników.
Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki z ankiet.

Wykres pierwszy dotyczy pytania, które dotyczyło zadowolenia z poziomu świadczonych
usług przez pracowików LGD.

Wykres nr ]. Zadowolenie z poziomu świadczonych usług przc'l pracowniki'iw LGD
Stowar7yszcnia „S siedzi"

Czy jest Pan/i zadowolona z poziomu
świadczonych usług?

0%

tak 16

nit- 0

Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Na 26 ankietowanych. wszyscy czyli 100% ankietowanych było bardzo
zadowolonych z poziomu świadczonych usług przez pracownikow Stowarzyszenia
„Sąsiedzi”.

? Wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
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Kolejne pytanie dotyczyło czynników jakie respondenci brali pod uwagę przy ocenie
świadczonego doradztwa przez pracowników LGD.

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

Jakie czynniki brane były pod uwage przy
ocenie świadczenia doradztwa?

udneimwInhuman? 19 .kolilheienqe indioamxf 10

l kultur .: owbisla, [maka «› beneńqenm 13 &mm (jakie?; O

Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Czynnikami najwyżej ocenianymi przez osoby korzystające z doradztwa były:
kompetencje. fachowość oraz sposób udzielanych informacji _ 75%. Z kolei 25 %
respondentów uważało, że również kultura osobista i troska o beneficjenta zaważyła () bardzo
wysokiej ocenie świadczonego doradztwa.

Nastepne pytanie dotyczyło jakości przekazywanych treści podczas doradztwa.

Wykres nr 3. Rozklad ankietowanych ze wzgledu na ocenę zadowolenia z udzielonego
doradztwa

CZV PRZEKAZANA TREŚÓ SPEŁNIŁA PANI/PANA OCZEKOWANIA?
(l-NIE SPEŁNIŁV OCZEKIWAN,6— PRZEROSŁY

OCZEKIWANIA)

5- 11.
42%

Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Według skali oceny od 1(najniższa) do 6 (najwyższa). 100% ankietowanych byla
bardzo zadowolona z udzielonego doradztwa. Wysoka kultura osobista i merytoryczne
przygotowanie pracowników biura potwierdziło najwyższe zadowolenie wśród osób
korzystających z doradztwa.

2.1.2. Wnioski i rekomendacjewynikające z ankiet

Z przeprowadzonej analizy badania ankietowego, podobnie jak w roku ubiegłym
wynika. ze poziom. jakość oraz sposób świadczenia usługi doradztwa odbywa się na
najwyższym poziomie co potwierdzili wszyscy ankietowani. W zwiazku 7 czym należy
utrzymać poziom świadczonych usług w trosce o beneficjentów i rozwój obszaru
działalności LGD „Sąsiedzi".

2.2.Walne Zebranie Lokalnej Grupy Dzialania Stowarzyszenia „ Sąsiedzi”

Najwyższa władzą LGD jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. które podejmuje
najważniejsze dla funkcjonowania LGD decyzje. Liczba Członków Stowarzyszenia
„Sąsiedzi” na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 77 osób.

W 2021 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dwukrotnie tj.
20.01.2021r oraz 14.06.2021r.

Do kompetencji WZC należy w szczególności:
~ uchwalenie statutu ijego zmian.
~ uchwalanie kierunkow i programu dzialania Stowarzyszenia „Sąsiedzi".
- uchwalanie regulaminu Zarzadu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania

Członków. .
- wybóri odwoływanie członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej i Rady
~ zatwierdzanie sprawozdań Zarzadu. Komisji Rewizyjnej i Rady w' szczególności

dot. projektów realizowanychwramach 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 Stowarzy szenia.
' rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków

Stowarzyszenia
' podejmowanie uchw ał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości.
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.
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'[ abcla ]. Posiedzenia ll LC Suman) s/cnia ..Saxicdzi” n lel'CblC od 01 .()1 .ZOZIr. do 31.13.2031 ::

L.p. Numer Data posiedzenia Ilość osób obecnych Ilość
posiedzenia na posiedzeniu podjętych

uchwał
1. LGD.WZC.1.2021 20.01.2021 r. 25 3

2. LGD.WZC.2.2020 14.06.2021 r. 14 4
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Slowarzyszenia „Sąsiedzi"

2.3. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania „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
spolecznych i gospodarczych oraz miesńanców. Rada działa w oparciu 0 Regulamin Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi"; (obecny zaktualizowany i

zaakceptowany 27.01.2021r.) Dnia 20.01.2021r Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia wybrało nowy skład Rady na kolejną 4›letnią kadencję. Przewodniczącym
Rady został Pan Krzysztof Ryszard Kozicki.

Skład Rady powołany 20.01.2021r:

Lp. Imię i nazwisko Pelniona funkcja

1 Krzyszto? R) s/ard Kozicki Przewodniczący Rady

3 Piotr Kłys Czlonek Rud)

3 Kalimicri („ma Czlonek Rady

4 Czlonek Rad) '
5 Amil Wierzbowski ("llonek Rady

6 Rafal Pslrzigtm ski Czlonek Rad)

7 łzlz'lsicta Szablon sku Czlonek Rad)

8 Mariola Kupidlmtska Czlonek Raul)

9 Marcin Kijck Czlonek Rad)

10 Danuta Trepanonsko Członek Rad)

1] Jarosław Luba C7lonek kod)

12 Dimmu Arrhacka Czlonek Rad)

L I3 Dauuan Sicrzpumwski C/lonck Rad)
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Bozena Korytkonsko !(zluuek Rad) lI
'n Agnieszka Pogorzekkn - Wysocka Czlonek Rady [

Rada pełni funkcję organu decyzyjnego Stowarzyszenia Do wyłącznej właściwosci
Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013. które mają być realizowanew ramaclt opracowanej
przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz ustalanie kwot wsparcia.
Regulamin Rady szczegółowo określa organizacje wewnętrznai tryb pracy Rady Lokalnej
Grupy Działania to jest:
1) zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego (sposób informowania
członków organu (› posiedzeniach. 7asady dostarczania dokumentówdotyczących spraw
podejmowanych na posiedzeniach:
2) zasady powoływania i odwoływania członków;
3) zasady dotyczące zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu wraz z
obowiązkiem publikowania protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego zawierających
informacje 0 wylączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wnioskow
wyłączenie dotyczy;
4) zasady w zakresie określania kworum i systemu głosowania:
5) regulacje zapewniające zachowanie parytetu w poszczególny eh głosowaniach organu
decyzyjnego, gwarantującego, że co najmniej 50% głosów podczas dokonywania wyboru
wniosków do dofinansowania. pochodzi od członków, którzy nie są przedstawicielami
instytucji publicznych. Zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru: (ocena
wniosków.
sposób podziału wniosków do oceny pomiedzy członków organu, zasady preselekcji
operacji. jeśli dotyczy, zasady dokumentowania oceny);
6) zasady protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego;
7) Zasady zwrotu kosztów za udział w" posiedzeniu członków" Rady
8) opis sposobu udostępniania procedur do wiadomości publicznej.
9) podział zadań i zakres odpowiedzialnosci poszczególnych organow LGD w" procesie
oceny z uwzględnieniem przepisów prawa:
10) opis organizacji naborów wniosków przy uwzględnieniu minimalnych wymogów
określonych przepisami prawa (np. czas trwania naboru. tryb ogłaszania. termin
rozpoczecia naboru, miejsce składania wniosków);
11) opis sposobu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do dofinansowania.w
tym postępowania w przypadku. gdy kilka operacji otrzymało jednakową liczbę punktów.
a limit dostepnych środków nie pozwala na dofinansowanie wszystkich operacji:
12) regulacje zapewniające stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w
ramach danego naboru:
13) zasady ustalania kwoty wsparcia dla danej operacji z uwzględnieniemprzepisów prawa
dla poszczególnych programów. z których planowanejest finansowanieLSR
14) opis sposobu informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu (w tym
warunki i sposób wniesienia protestu. termin najego wniesienie zgodnie z art. 22 ustawy o
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rozwoju lokalnych kierowanymprzez społeczność
15) zasady rozpatrywania protestu;
16) wzory dokumentów np. karla oceny zgodności operacji z LSR. karta oceny operacji
pod względem spełniania kryteriów wyboru.

Ponadto do zadań Rady należy:
opiniowanie sprawozdań Zarzadu dotyczących projektów realizowanych w ramach1.
LSR.
opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd.
opiniowanie innych spraw wnioskowanychprzez Zarząd.
wnioskowanie o zmiane procedur. kryteriów zgodności operacji z LSR. kryteriów
wyboru operacji i składanie swoich propozycji w tej sprawie,
wnioskowanie. do Zarządu i Walnego Zebrania Członków, w sprawach dotyczących
bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR.

Tabela 2. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi" w okrcsic od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

L.p. Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób Ilość podjętych
obecnych na uchwał
posiedzeniu

1. LGD.PR.55.2021 12.01.2021 15 1

2. LGD.PR.56.2021 09.03.2021 12 1

3. LGD.PR.57.2021 11.03.2021 9 1

4. LGD,PR.58.2021 18.03.2021 9 13
5. LGD.PR.59.2021 10.05.2021 9 7
6. LGD.PR.60.2021 19.08.2021 14 1

7. LGD.PR,61.2021 08.10.2021 14 1

8. LGD.PR.62.2021 18.10.2021 14 2
9. LGD.PR.63,2021 05.11.2021 15 1

10. LGD.PR.64.2021 17.11.2021 14 1

11. LGD.PR.65.2021 30.12.2021 13 ]

Żródło: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi"

Rada Stowarzyszenia w roku 2021 obradowała jedenaście razy w tym czasie podjęła 30
uchwał.
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2.4. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania „Sąsiedzi"

Zarzad Stowarzyszenia to organ statutowy Wład7 Stowarzyszenia LGD „Sąsiedzi"
o charakterze wykonawczym, Zarząd LGD-u składa się 7 5 osób. W jego skład wchodzi
Prezes> Wiceprezes oraz 3 członków. Zarząd dziala w imieniu Stowarzyszenia, realizując
cele statutowe, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia (na podstawie uchwal
WZC). a także reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego bieżąca działalnością. Zarząd
działa w oparciu 0 Regulamin Zarzadu stowarzyszenia LGD „Sąsiedzi”

Rada Nadzorcza
Lidia Małgorzata Grzejka - Prezes Zarządu
Jacek Albin Nowakowski ~ Wiceprezes
Jolanta Jałowiecka ~ Członek Zarządu
Barbara Sobczyńska - Wanke - Członek Zarządu
Sylwester Bednarczyk › Członek Zarządu

1.
2.
3.

4.
5.

Do głównych kompetencji Zarządu należy:

r reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz:
> 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 pracownikówbiura;
› 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. PoxiednmaXanadu Slovan) s7cnia ..Snsiud7i" w okresie od 01.01 2021!" (11331 1220211.

L.p. Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób Ilość
obecnych na podjętych
posiedzeniu uchwal

l. LGD.PZ.1.2021 27.01.2021 r, 4 3

2. LGD.PZ.2.2021 08.02.2021 r. 4 2

3. LGD.PZ.3.2021 30.04.2021 r. 3 4

4. LGD.PZ.4.2021 24.06.2021 r. 4 0

5. LGD.PZ.5.2021 24.08.2021 r. 3 2
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6 1 LGD.1>z„(›.2021 " 09.09.2021 r. 1 3 2
7. LGD.PZ.7.2021 06.10.2021 r. 3 "

1
7

8. LGD.PZ.8.202| 11.10.2021 r. 3 1

9. LGD.PZ.9.2021 09.11.2021 r_ 3 '
1

10. LGD.PZ.10.2021 18.11.2021 r. 3 3
11. LGD.PZ.11.2021 13.12.2021 r. 3 2
12. LGD.PZ.12.2021 16.12.2021 r. 3 1

13, LGD.PZ.13.2021 28.12.2021 r. 3 1

Żródio: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi"

Zarząd Stowarzyszenia w 2021 roku odbył 13 posiedzeń. podczas których
Członkowie Zarządu uzgadniali. konsultowali i opiniowałi sprawy bieżące, w tym sprawy
dotyczące przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia naborów
wniosków o przyznanie pomocy. W 2021 roku podjęto łącznie 23 uchwał. Najwazniejsze
dotyczyły zmian dokumentacji tj,:

'/ Regulamin Rady Lokalnej Grupy Dzialania - uchwalony 27.01.2021 r.-
zaakceptowany 12.02.2021r. (Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami
społecznymi z lokalną społecznością wedlug obowiązujących zapisów wynikających
z dokumentacji LGD)./ Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2021 - uchwalony 27.01.2021 r.-
zaakceptowany 22.02.2021r. (Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami
społecznymi z lokalną społecznością według obowiązujących zapisów wynikających
z dokumentacji LGD)./ Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2021 - uchwalony 06.10.2021 r.-
zaakceptowany 29.10.2021r. (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 11.10.2021 r. -
zaakceptowana 09.11.2021r. (Naniesione zmiany poprzedzone zostały
konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością wedlug obowiązujących zapisów
wynikających z dokumentacji LGD)./ Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów —

uchwalone 11.10.2021 r. ~ zaakceptowana 09.11.2021r. (Nanicsione zmiany
poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością według
obowiązujących zapisów wynikających z dokumentacji LGD)./ Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR — uchwalona 13.12.2021 r. -
nie została jeszcze zaakceptowana przez UM (Naniesionc zmiany poprzedzone
zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością według obowiązujących
zapisów wynikających z dokumentacji LGD).
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1I1. POSTĘPWE WDRAŻANIU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

3.1. Stopień osiągniętych celów iwskaźników LSR

W 202] roku LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi" realizowała działania Zgodnie z
zaplanowanymi celami. Lokalna strategia Rozwoju w badanym okresie była dwukrotnie
aktualizowana tj. 27 stycznia i obecnie obowiązująca z dnia 6 października2021r.

Celu ogólnego ]. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie
włączenia społecznego

Celu szczegółowego 1.1. Wsparcie przedsiebiorczości na obszarze LGD
Celu szczegółowego 1.2. Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru
LGD, szczególnie z grup dcfaworyzowanych

Celu ogólnego 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD
Celu szczegółowego 21. Rozbudowa i modernimcja 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 kapitalu społecznegoobszaru LGD
Celu szczegółowego 3.1. Integracja i aktywizacja mieszkańcówobszaru LGD
Celu szczegółowego 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańcówobszaru LGD

W roku 2021 przeprowadzono 3 nabory 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 2021r. przeprowadziła nabory wniosków
o udzielenie wsparcia o numerach: 1/2021. 2/2021. 3/2021 . według poniższego zestawienia:

- NABÓR Nr 1/2021

Czas trwania naboru: od 20.0l.2021 r. do 04.02.2021 r.

Zakres tematyczny naboru: podejmowania działalności gospodarczej wramach Programu
Rozwoju Obs7arowWiejskich 2014-2020
Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD iwsparcie włączenia
społecznego
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie przedsiebiorczości na obszarze LGD
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości _ nowe miejsca pracy

Limit środków wskazanyw ogłoszeniu: 110 207,93 euro/ 440 831,72 21 po kursie 4zllcuro
W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy,
1 wniosek został nie wybrany (poniewaz nie uzyskał minimalnej liczby punktów). 7
wniosków mieściło się u limicie środkówwskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosku. 3 3

wnioski nic mieściły się w limicie środków wskazanym vi ogłoszeniu. 7 wnioskodawców
podpisało umowę o przyznanie pomocy.

. NABÓR Nr 2/2021

Czas trwania naboru: od 17.03.2021 r. do 3I.03.2021 r.

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. Typ projektu nr 9
(Rewitalizacja malej skali). DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. OŚ
PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa 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 wskazanyw ogłoszeniu: 98 840,32 PLN

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę
98 838.7021. Obecnie wniosek znajduje się WUM i czeka na rozpatrzenie. ,

- NABÓR Nr 3/2021

Czas trwania naboru: od 17.03.2021 r. do 31.03.2021 r,

Zakres tematyczny naboru: Europejskiego Funduszu Spolecznego. Typ projektu nr ]

(Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia
grupy osób biernych zawodowo). DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna ikształtowanie
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 iwsparcie włączenia
społecznego
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Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób zobszaru LGD.
szczególnie z grup de faworyzowanych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Aktywizacja spoleczna-zawodowamieszkańców obszaru LGD

Limit środków wskazanyw ogłoszeniu: 88 381,65 zł.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.Tylko 1 wniosek
zmieścił się w limicie środkow wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosku i została z
wnioskodawcą podpisana umowa.

W badanym okresie Rada Lokalnej Grupy Dzialania Stowarzyszenia „Sąsiedzi" nie
przyznała żadnego grantu.

Prezentacja stanu realizacji wskaźników na dzień
zrealizowane oznaczają liczbe operacji oraz zadań grantowych. na które W 2021 roku zostały
podpisane umowy o przyznaniu pomocy.

31.12.2021r. Wskaźniki

Tabela nr 4. Stopień i'cali/acji celu ogólnego l i wskaźników ISR ..W7rost
konkurencyjności gospodarczej aiw/aru LGD i w sporcie wlaczenia społecznego

Wskaźnikproduktu i rezultatu: Stan Aktualny Stan Pozostale
docelo stan realizacj wskaźniki
wy realizacji iw % do

wskażnik realizacji
3

-Liczba zrealizowanych operacji 51 szt. 40 szt. 78.43 11 szt.
polegających na utwomeniu nowego

przedsiębiorstwa
-Liczba zrealizowanych operacji 2 szt. 2 szt. 100 0 szt.

polegających na rozwoju istniejącego
A

przedsiębiorstwa 7

- Liczba utworzonych miejsc pracy 53 os. 42 os. 79.25 1 1 05.

—Liczba osób biernych zawodowo 8 os. 43 05. 5375 0 os.
objętychwsparciemw programie

- Liczba osób o niskich kwalifikacjach 18 os. 33 os. 183,33 0 os.
objętychwsparciemw programie
- Liczba osób, które uzyskaly 8 os. 34 os. 425 0 os.

kwalifikacjepo opuszczeniu programu

- Liczba osób pracujących, lącznie z 18 os. 24 os. 133.33 3 os.
prowadzącymidzialalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu

Żródlo: opracowanie własne na podstawie dan) ch LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi"
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Tabela nr 5. Stopień realizacji celu ogolne-go Z i wskaźników LSR
obszaru 1.61)"

„VV/nisi atrakcyjności

Wskaźnik produktu i rezultatu: Stan Aktualny Stan Pozostale
docelo stan realizacj wskaźniki
wy realizacji iw % do

wskaźnik realizacji
a

- Powierzchniazrewitalizowanych 0.75 ha 2.17 ha 289.33 0 ha
obszarów

- Otwarta przestrzeń utworzonalub 7500 21 16025 282,14 0 szt.
rekultywuwanana obszarachwiejskich m2 m3

(RPO)
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi”

Wskaźnik trzeci celu ogólnego „Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD” w badanym
roku pozostaje na poziomie roku poprzedniego, ponieważ nie było żadnego naboru.

3.2. Stopień realizacji budżetu

Budżet Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” na lata 2014-2020
wynosi 8 038 368,00 złotych oraz 2 396 620,00 euro z czego:
› 1 706 000.00 euro przeznaczone jest na realizacje LSR wramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”,

> 130 000.00 euro zaplanowano na realizację projektów współpracy vy ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą dzialania".

> 560 620.00 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 realizacje LSR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego _ Działanie 9.1. (EFS)

V

Lestawienie rzeczowo _ finansowe z realizacji budżetu LGD ..Sasiedzie" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 ujęte w poniższej tabeli.

21



Tabela nr 6. Rcaliz ia rzccmwa i finansowa zaplanowanego budżetu l_(il)
Stowar7ys7cnia ..Sasicdn" wg stanu na 31.12.2021 r.

Wydatkowanow WydatkowanowNazwa 05mm latach 2016- 2020 2021 roku

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność"

] 706 000,00 1 160 327.81
Euro Euro 78 082.11Euro

realizację projektów wspólpracy w ramach
poddzialania 19.3 „Przygotowanie i

realizacja działań w zakresie wspólpracy z
lokalną grupą dzialania

130 000.00 Euro 1 500,00 Euro 22 232,95 Euro.

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji", w tym:

560 620.00 Euro 331 881,34 Euro 76 891.38Euro

- Aktywizacja 92 500,00 Euro 72 886.25 Euro 6 369.73Euro

- koszty bieżące 468 120,00 Euro 258 995.09 Euro 70 521.65Euro

RAZEM (PROW)
2 396 62090 ] 493 709115 177 206.44Eur0Euro Euro

Realizacja LSR w ramach RPO WP _
Działanie 8.6. (EFRR)

3 677 652.00 zł. 3 560 578,9; zł. 98 413,7011.

Realizacja LSR w ramach RPOW WP _
Działanie 9.1. (EFS)

4 360 716.00 zl. 4 271 836,85 zl. 88 335.55zł.

2 396 620,00 1 493 709,15
Euro Euro 177 206,44Eur0

OGÓŁEM
8 038 368,00 zł. 7 832 415.78 zl. 186 749,251ł.

Żródlo: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi”

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021r. w ramach PROW wynosi 69,72%. gdzie
wykorzystanie środków na realizację LSR według stanu na 31.12.2021 roku w ramach:

› poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" wynosi 72,59%

"› poddziałania 19,3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie wspólpracy 7
lokalną grupą dzialania wynosi 18.260/0

> podziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”wynosi
72.91%

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021r. w ramach RPO wynosi 99.76%. gdzie
wykorzystanie środków na realizację LSR według stanu na 31.12.2021 roku w ramach:

r w ramach RPO WP _ Dzialanie 8.6. (EFRR)wynosi 99.49%' wramach RPO WP _ Działanie 9.1. (EFS) wynosi 99.99%.
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W tabelach poni ej przedstawiono wydatkowanie środków na Poddziałanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

w ramach funduszu EFRROW (vt ramach Programu Rozwojuprzez społeczność"
Obszarów Wiejskich). EFRR (w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego) oraz EFS (w
Podlaskiego).

ramach Programu Operacyjnego Województwa

Tabela nr 7. Wydatkowanie środków u ramach funduvu lll-RROXX z Programu Romoju
()hszaróu Vi iejskich na lata 2014-2030 * wg stanu na 31.12.2021 r.

Plan .,Lp Zlkrcstemnyczny 2016 2017 2018 2019 2020 2021 atak-cji /”
. „

. mum].[rodków

Euro Euro cum Euro [um Euro Euro

1 www?”. ,. 9221726 11714594 21222780 9063141 9259459 78082.” 117035753 73,61przeds1ębiorczosc1

Rozwój
ogólnodostępnej i
niekomercyjnej

z infrastruktury 24980233 0.00 12735712 125284,65 311611798 0.00 81420302 65.60
turystycznej lub
rekreacyjnej, lub
kulturalnej

3 Operacje grantowe 000 0.00 1537773 11.011 000 0.00 1543940 100

Ogolem 34201959 11714535 354962.65 222917410 12328257 78082,” 1711600000 55.01

Żródło: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi"

Tabela nr 8. thzukownnie środkow 11 tomach fundxhzu LlfRR 1 Regionalnego Programu
ng sta111111a31.13.2(131 r.(„90171anchWojen-MinutaPodlaskiego na lata 30143021!

Plln
2016 20” 2018 2019 2020 2021 Ilukncji %Lp Zakres tematyczny środkow mumii
ll. 11. ZŁ zł. II. zl. 11.

T) p operacji 8. Projekt)
1 I HMCS" infrastruktur) 0.00 11: 117.911 0.00 000 037 908.52 0.00 1110 0210.53 1011

Spolecznej

Typ operacji 9;
? Rewita1izacjamalej 0.00 749 914.77 u 00 1 005 492.07 249 999.99 ox 413 70 1 10: 390.47 99.10

Skali
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I”) operacji 7: ijckl).
3 dl") Wice df'edfiCW-a 0,00 110 175.151 592 091, 114 152110111 11 nn 0,00 505 175,00 100

ku llurou ego

Ogólem 0.00 1 0:1 2111.41 39: 090.114 1 2411 395.15 0117 9111.51 91 413.70 3 1177 052.011 99,50

Żródło: opracowanie wlasne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia„Sąsiedzi"

Tabela nr 9. W. datkownnic środków 1» 1-1111111cl1 funduszu FFS 7 Regionalnego ngrmnn
()peracnncgo &N'Qiewbdzm 11 Pndlaskicgo na lala 201472030 * wg stanu na ?- I.IZ.302| r„

Plan %
Lp. lukrutnmltyczuy 1016 21117 20111 2019 21100 2021 111111111 mum

1115de ji

Typ opuacjl 11 Programy
podnosząc: Ahywnośc' i

1 meb""9scm'0dową0'a7 0.00 0.00 40413172 31267552 805 1911119 9999zdolnnsu do za1rudn1ema
grup) osób b1em)ch
modow

Typ operacji : Bczzwmlne
wsparci: dla osób

2 zamrmająąch rozpocząć 0.00 0.011 11.00 511215937 6364650 11.00 1319111237 9936
prcmdzcmcdzmlalnosu
gospodarczą

Typ operacrr 5. Wsparcre
3 malych szkól bnalcęma 000 0,00 231 145.97 1 12194117 0.00 000 1354 09014 100

ogólncgo na obszaru LGD

4 Ty? ”W?” firmy”") 000 0.00 26617100 61015960 000 11.00 811233260 100
Akt) wuosu Lokalnej

rypcpmcm Uslugi
mn1cgmcj1

. Tvp Operacji
Siolecmonxgodm? 717,w ,dam

5 * mw”! ”” 0.00 0.017 0.00 000 0.00 000 unarzcczzagrożonych ubnstwcm 11111
Tx „vn'kluczgnlem spulcczuym Emmy, ;

svuadcmnym prztz c1sr '” ' 2

ms
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' %T_xp operzlcjl o mmm
uslug opiekuna) eh dla osob T) ;! operacji «› wprrmad/ono
niesaumdzlelnjeh oraz uslug u zum , Oslfllecznle

(› mamami. dla osob z ogloszono nabór . srodki 0.00 0.00 o 00 0.00
niepelnospraunościami polnislalx z koncem zol 9 !.
smudezomch w lokalnej srodkl pnenievtona na np 3
Spolecznoscl

Typ Operacji io mmama
skiemu ane do rodzin w ry m T) p operacjl
rodzm przeżywających zhkwdowan

7 trudnosci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 o na rzecz
oplekunczouychouau cze. 1 ypu
dziw ; mlodziez) zagrozonej operat]! 9
wykluczeniem wstecznym

Ogólem 0.00 [I.[NJ 901 45169 2 733 938.66 636 "5.50 88 33 4 360 716.00 99.99

Żródło: opracowanie wlasne 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
wramachww. funduszy osiągnęła poziom 94.20%.

3.3. Realizacja Planu komunikac'i

W analizowanym okresie prowadzone były działania komunikacyjne zwiazane
z informowaniem lokalnej społeczności o możliwości uczestnictwa potencjalnych
beneficjentów i możliwości uzyskania dofinansowania na wsparcie w ramach:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Os' VIII: Infrastruktura dla uslug
użyteczności publicznej. Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego wramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Typ projektu nr 9 (Rewitalizacjamalej
skali): Europejskiego Funduszu Spolecznego, Typ projektu nr 1(Programy podnoszące
aktywność i mobilność zawodowa oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biemych
zawodowo). DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja spoleczna ikształtow'anie kapitalu
społecznego. OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; podejmowania
działalności gospodarczej wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020. Prowadzone i przekazywane byly informacje w formie bezpośredniej jak też
mailowej i telefonicznej przez pracowników LGD.

Bardzo istotnym środkiem przekazu i komunikacji. w' kolejnym roku pandemii był
intemct. Strona internetowa na podstawie licznika odwiedzin w roku ZOZl była czytana
181 521 razy.
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W ramach kampanii promocyjnej dotyczącej wdrażania LSR roku 2021 odbyły się
następujące działania:

LGD „Sąsiedzi" brała udział w dwóch impre7ach tj.:

J W dniu 24 lipca 2021r. w Piątnicy na terenie lll Fortu odbyła się rekonstrukcjawalk z
1920r, o forty w Piątnicy. Inscenizacje bitwy zorganizowała Grupa Historyczno —

Edukacyjna „Szare Szeregi". Natomiast tuż po rekonstrukcji walki odbył się ..Piknik
Foneczny". Podczas imprezy zapewniono mnóstwo atrakcji. gdzie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Uczestników wydarzenia częstowano kuchnią regionalną oraz
ulubioną zupą każdego żołnierza - grochówką. Nie zabrakło również animacji. zabaw.
konkursów oraz pokazów współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego.
Podczas imprezy Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zorganizowało stoisko wystawowe dla
społeczności z obszaru LGD, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności
LGD. jak również o możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania
odpowiadające lokalnej społeczności wramach konkursów ZPROW. EFS, EFRR
wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

/ W dniu 25 września 2021 r. w' Piątnicy na terenie 1] Fortu odbyły się dwie imprezy
plenerowe: „Bieg Pamięci Września” - cykliczne wydarzenie, dzięki któremu
zawodnicy mogli oddać hołd żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku oraz
„Festiwal Smaków Regionalnych - Smakoff Piątnica 2021". Bieg Pamięci Września
o Puchar Wójta Gminy Piątnica został przygotowany. aż w sześciu kategoriach
wiekowych. Dlatego też na terenie Fortu 11 w Piątnicy pojawili się zarówno młodsi
jak i starsi biegacze. Biegi Pamieci września to tylko część atrakcji. które
przygotowała gmina Piątnica. W tym samym czasie odbywał się również Festiwal
Smaków Regionalnych - Smakotf Piątnica 2021. Podczas wydarzenia zespoly
grupowe rywalizowały w konkursie kulinamym. Wszystkie potrawy ocenione zostały
przez gości specjalnych: Jana Kuronia z małżonką. Podczas imprezy zapewniono
mnóstwo atrakcji, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Uczestników wydarzenia
częstowano kuchnią regionalną oraz ulubioną zupą każdego żołnierza - grochówką.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.

›

Podczas imprezy Stowarzyszenie „Sąsiedzi" zorganizowało stoisko wystawowe dla
społeczności z obszaru LGD. a pracownicy biura udzielali informacji o działalności
LGD. jak również o możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania
odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów zPROW. EFS. EFRR
wpisującycli się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD brała udział w jednym szkoleniuwewnętrznym i trzech szkoleniach zewnętrznych.

/ W dniach 17-18 czerwca 2021r. w Rajgrodzie odbyło się Forum Podlaskich
Lokalnych Grup Działania. w którym udział brało dwóch pracowników biura LGD.

/ W dniach 09 września 2021r. w' Sokółce odbyło się Forum Podlaskich Lokalnych
Grup Działania na temat ..Podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich
LGD”. wktórym udział brało trzech pracowników biura LGD.
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J W dniu 8 listopada 2021r. jeden pracownik biura LGD uczestniczył w szkoleniu
online na temat ..Rejestru beneficjentów rzeczywistych".

/ W dniach 22-23.listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się
szkolenie dla członków Rady. Zarządu oraz pracowników Biura Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi"; Szkolenie dotyczyło tematyki „Pożądane
kierunki rozwoju LGD. Dobre praktyki i wymiana doświadczeń”.W ramach szkolenia
zostały omówione następujące zagadnienia: Główne zalozenia Polskiego Ładu dla
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. LEADER — wyzwania i oczekiwania. Plan
strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju i animacja. Dobre
praktyki i wymiana doświadczeń.

Organizacja spotkania miała na celu uzupelnienie wiedzy iumiejętności osób
zaangażowanych w efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi". Przedmiotowe szkolenia przyczyniło się do
realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok oraz wpisuje się w Kampanię promocyjną
dotyczącą wdrażania LSR.

LGD zorganizowała trzy działania aktywizujące/ promujące dobre praktyki to jest:

/ W dniu 11 września 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym odbył
się konkurs „Chłopy do garów”. Samo zadanie było konsekwencją ogłoszonego
konkursu przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi” oraz zamieszczone na stronie www.lgd-
sasiedzipl. W wyniku zamieszczonej informacji do udziału w konkursie zgłosiła się
tylko Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Siemieniu Nadrzecznym 40. 18-400
Łomża. W samym zadaniu udział wzięło 10 osób/strażaków. którzy mieli za zadanie
przyrządzenia potrawy regionalnej jaką była babka ziemniaczana. Potrawa była
przygotowywana przez samych mężczyzn pod nadzorem komisji. W wyniku
spełnienia przez uczestników konkursu wszystkich postanowień regulaminu., OSP w
nagrodę otrzymała zestaw garnków. Celem konkursu było: promowanie dań
regionalnych charakterystycznych dla ' obszaru Lokalnej Grupy Dzialania
Stowarzyszenia „Sąsiedzi". promocja LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi" oraz działań
realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. wzmocnienie więzi
międzyludzkich oraz integracja i aktywizacja mieszkańcow obszaru LGD,
promowanie postaw zarządzania kuchnią przez mężczyzn. jak również odczarowanie
wizemnku. że mężczyźni nie potrafią gotować,

! LGD wramachw/w kampanii zakupiła grill gazowy. który został przekazany dla Koła
Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Górkach Sypniewo w celu aktywizacji lokalnej
społeczności. Poprzez powyższą inicjatywę lokalna społeczność będzie miała szansę
na wspólne spotkania i celebrowanie tych spotkań czy świeżo przygotowanych
daniach. W konsekwencji niniejsza inicjatywa przełoży się na kształtowanie postaw
spędzania wspolnego czasu. jak również wzmocnieniewięzi międzyludzkich./ LGD w ramach w/w kampanii ufundowała nagrody dla uczestników XVI Dziecięcej
Gali Tanecznej o ..Puchar Wójta Gminy Piątnica". który odbył się w dniach 11-12
gmdnia ZOZIr. w Hali Sportowej w Piątnicy.
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W ramach Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD
zamieszczono publikacje:

./ 2 ogłoszenia w prasie. Ogłoszenia zostały opublikowane w gazecie "Bczcennej" oraz
w tygodniku ,.KONTAKTY'”.

W ramach infomiowania mieszkańców z obszaru działania LGD zorganizowano 2 spotkania
informacyjno _ konsultacyjne na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia
projektów:

/ W dniu 11.09.2021 roku w świetlicy wiejskiej w Siemieniu Nadrzecznym odbyło się
spotkanie informacyjno _ na temat: „Warunków i sposobów realizacji i rozliczania
projektów ", Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości składania
projektów ich realizacji oraz warunkach rozliczania.

/ W dniu 09.12.2021 roku w świetlicy wiejskiej w Chojnach Naruszczkach odbyło się
Warunków i sposobów realizacjispotkanie informacyjno — konsultacyjne na temat:

irozliczania projektów”. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani omożliwos'ci
skladania projektów ich realizacji oraz warunkach rozliczania.

W ramach prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych Stowarzyszenie
zrealizowało:

/ LGD wydała jedna publikacje związana z promocją obszaru LGD. Celem publikacji
bylo pokazanie projektów zrealizowanych przez beneficjentów:/ LGD sfotografowała osiem zrealizowanych projektów i upublicznila je na stronie
internetowej LGD.

/ LGD zorganizowała dwa spotkania infomtacyjno _ konsultacyjne.

W ramach badania opinii i satysfakcji beneficjentów LGD zebrało 26 ankiet oceniających
efektywność świadczonych usług przez pracowników Biura Stowarzyszenia„Sąsiedzi".

/ W dniu 05.02.2021r. wSali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego wŁomży. ul.
Szosa Zambrowska 1/27. 18-400 Łomża Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Sąsiedzi" zorganizowała warsztat refleksyjny. Celem przeprowadzonychwarsztatów
stanowiła bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian
w otoczeniu.

/ W dniu 01.10.2021r. 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 dzialalności LGD.

W związku z wprowadzeniem zmian do LSR. Stowarzyszenia ..Sasiedzi”
przeprowadziło proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20162022. W związku
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ze zmianą wprowadzoną wLokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Sąsiedzi" przeprowadziła proces aktualizacji konsultacji spolecznych za
pomocą formularzy zgłaszania uwag w formie elektronicznej i listowej.

Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr ll). Realizacja Planu Komunikacji u 202] r.

l.l. Artykuł na stronie internetowej LGD 0
1.2. Spotkanie informacyjito-konsultacyjne~ liczba spotkań 0

Spotkanie infonnacyjno-konsultacyjne - liczba uczestników 0
0
]

Badanie ankietowe po spotkaniu
1.3. Liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD 81 521

1.4 Ogloszenia na tablicach informacyjnych w gminach 0
należących do LGD

1.5 Eventy i imprezy 0

1.6 Konkursy/działania edukacyjne dla mieszkańców 0

2.l Liczba wyjazdów studyjnych 0
2.2. Imprezy /wystavty/m.rgi, w których LGD brała udział 2
2.3. Liczba działań aktywizujących/promujących dobre praktyki 3

2.4 Publikacja promująca obszar LGD 0
2.5 Liczba szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w których 4

LGD brała udział

, Liczba osób biorących udział w szkoleniach wewnętrznych 29
i zewn trzn ch, w któ ch LGD brala udzial

Artykul lub ogłoszenie w prasie
Artykul na stronie internetowej LGD
S otkanie informac ino-konsultacv'ne - liczba 5 otkaii

Liczba osób w punkcie konsultacyjnymw Biurze LGD
Spotkanie informacyjne — konsultacyjne

Zamieszczenie artykułów na stronach intemetowych LGD
oraz gmin

29



5.2 Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy. 0
GOK)

5.3 Organizacja spotkania infonnacyjno- konsultacyjnego 0

5.4 Dotarcie z informacjami do 20 osób objętych wsparciem O

PUP ora o OPS

6.l Liczba sfotografowanych zrealizowanych projektów i 8
upublicznienie na stronie internetowej LGD lub w formie
ulotki

6.2 Organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych 2

6.3 Publikacja ] opracowania nt. dobrych praktyk realizacji 1

projektów w ramach LSR

7.1 Zebranie ankiet (online oraz po doradztwie) 26

7.2 Liczba raportów ewaluacyjnych ( ewaluacja on _ goin) l

8.l Liczba zatrudnionych pracowników 2,71

Zrodlo: opracowanie wlasne 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, organizaeje 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 MIESZKANCÓWZA ROK 2021

4.1. Opis badanej grupy

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sprawozdawczym. Badanie mialo 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 247 osób (130 K, 117 M) w tym 13 osób z niepełnosprawnos'cią. byli to
mieszkańcy pieciu gmin z obszaru działania LGD „Sąsiedzi”.

W) kres nr 4 , Rozklad ankietowam ch zc wzgledu plec

Tytul wykresu
300

150

ZOB

180

100

EU , > . ._

. ...e „a; ..a EE, 1% I
Łomża Lhastkoqo Platinim Snlailtnn Wizna Bałem

[ Kobieta . Męxzvzna Immi-
Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych

Najwiecej osób biorących udział w badaniu ankietowym ma zatrudnienie poza
rolnictwem grupa stanowiła ponad 38% badanych. 27% ankietowanych posiada inny
rodzaj zatrudnienia ale nikt z ankietowanych nie wskazał jaki. 17% ankietowanych ma
zatrudnienie w rolnictwie. 10% to uczący sie/studiujący. 5% ankietowanych to osoby
prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast 3% biorących udzial badaniu to osoby
bezrobotne. Wedlug statusu na rynku pracy rozkład ankietowanych przedstawia się
następująco:
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Wykres nr 5 . Rozkład ankietownn)ch zc iwględu na status na r) nku prue)
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych

Według podziału ankietowanych ze wzgledu na wykształcenie to największe
grupy po 25% było osób z wykształceniem średnim oraz zawodowym. W dalszej
kolejności 18% posiadało wykształcenie podstawowe wykształcenie podstawowe,
natomiast 16% posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Zaś policealne 10% oraz 6%
licencjat/inżynier. Procentowy rozkład ankietowanych wg wykształcenia przedstawia
poniższy wykres.

Wykres nr 6. Rozkład zmkietmumych ze wzgledu na Wykształcenie

policealne inne
licencjat, 10% , .,. . srednie
mzymer
6% 25%

zasadnicze
wyższe zawodowe

magisterskie 25%
15%

Żródlo: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wśród ankietowanych 172 osoby nie posiadają gospodarstwa rolnego, natomiast
29 osób posiada male gospodarstwa do Sha. Po 15 osób posiada gospodarstwa w
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przedziałach 5-10ha i ll-ZOha. 12 osób posiada ziemię o areale 21-50ha natomiast 4
osoby powyżej 50ha. Poniżej zamieszczono rozkład w podziale na gminy.

Wykres nr 7. Rozklad ankietowanych ze twgledu na u iclkość gospodarstwa rolnego
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Żródło: opracowanie wlasne 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. Rozklad ankietowanych Pytanie 1 według oceny ..moja gmina jest dobrym
miejscem do życia? w któiym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby "
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Ponad 67% ankietowanych jest zadowolona () oceniła swoja gminę jako dobre
miejsce do życia. w którym można realizować wszystkie swoje podstawowe
potrzeby. Natomiast 24% ankietowanych nie była zdecydowana odpowiadając
„troche tak/troche nie”. Tylko 8 % ankietowanych stwierdziło przeciwnie a niewiele
ponad 1% nie ma co do tego zdania.

Wykres nr 10. Rorklad odponiedzi Pytania „W jakim stopniu zgadza sie Pan/Pani lub nic
zgadm 7e stu ierdzenicm „xx ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawil) sic"
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych

W drugim pytaniu respondenci oceniali czy nastapila poprawa warunków życia w
ostatnim roku gdzie 5l% badanych uznało, iż zdecydowanie lub raczej tak. 19%
badanych uznało. iż raczej nic lub zdecydowanie nie nastąpiła poprawa warunków życia.
Natomiast 30% ankietowanych była niezdecydowana odpowiadając trochę tak/ trochę
nie, Niewiele ponad 2% badanych nie mialo co do tego pytania swojego zdania. 1 osoba
nie miała 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 najniższa ocene tj. źle i bardzo źle oraz
odpowiedz nie mam zdania. W dużej mierze mieszkańcy wystawili swoim gminom oceny
najwyższe. Szczegółowe dane omawianego pytania z podziałem na ilości liczebne
odpowiedzi, przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W kolorach ciemno zielonych
zaznaczone są odpowiedzi z najwyższą liczba punktów a w kolorach czerwonych z najniższą.
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Wykres ur 11. Rozkład odpowiedzi Pytania 3 ankietowanych „Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją
gminę pod względem wymienionych czynników/dzialan”
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych

Kolejne pytanie czwarte, to opinia respondentów dotycząca ostatniego roku. W
odpowiedziach „tak. nie, nie wiem” badani podsumowywali rok 2021. Odpowiedzi na
pytania przedstawiały się następująco: ponad 72% uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych przez gminę. Prawie 47% bierze udział w przygotowywaniu gminnych
wydarzeń sam albo w ramach grupy, do której należy. Nieco ponad 10% należy do
stowarzyszenia/organizacji pozarządowej. Tylko 5% respondentów należy do
nieformalnej grupy społecznej (kola gospodyń etc.). Ponad 30% uważa, że ma
możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i

mojej miejscowości), Tylko 6% badanych jest członkiem rady/komitetu (np. w szkole,
klubie sportowym. przedsiębiorstwie). Ponad 73% badanych twierdzi, iż zna
najwazniejsze fakty historyczne dotyczące swojej miejscowości/gminy, a ponad 78%
potrafi wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy. Prawie 60% badanych
uważa, Że na terenie swojej gminy może rozwijać się zawodowo. 45% respondentów
uważa. Że w gminie powstaje wiele firm, a 42%. ze w gminie chetnie inwestują
przedsiębiorcy. Ponad 43% badanych twierdzi. że na terenie gminy są sprzyjające
warunki dla turystów i osób przyjezdnych
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W_krcs nr 12. Rozklad odpowiedzi Pytania 4 ankietowanych „Prosze ustosunkować się do
poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku"

I Lomza l lv'llaślkn'rlo [ Pianina & Śniadowo llena

Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Piąte pytanie dotyczyło zadowolenia bądź też nie z wanmków życia w swojej gminie,
Respondenci uznali. iż w 65% są zadowoleni z warunków życia w swojej gminie,
przeciwnego zdania było tylko niewiele ponad 7% badanych. Szczegółowe informacje z
podziałem na gminy przedstawiono w tabeli poniżej. Natomiast 28% w tej kwestii nie
miało swojego zdania,
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Wykres nr 13. Rozklad odpowiedzi PyTania 5 ..Czy jest Pan/Pani zadowolona/) z warunków życia
w Pańskiej gminie"
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ponad 96% badanych nie rozważa zmiany miejsca zamieszkania. Pozostali jeżeli by
musieli zmienić miejsce zamieszkania to jako powód podają brak perspektyw zawodowych
i powody rodzime. Szczególowe odpowiedzi wg gmin zamieszczono na rysunkach nr 14 i
m15,

Wykres nr 14. Rozkład odpowiedzi Pytania 5.1"Czy rozważa Pan./i zmiane miejsca
zamieszkania '
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres nr 15. Rozkład odpowiedzi Pytania 5.3 Jakie są powody zmian) miejsca zamieszkania?”
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Kolejne pytanie dotyczyło korzystania w ostatnim roku z obiektów infrastruktury,
które zostały utworzone dzięki środkom unijnym. Prawie 67% ankietowanych chętnie
korzystało z takich obiektów, natomiast nieco ponad 18% nie korzystało. Szczegółowy
rozkład odpowiedzi na szóste pytanie przedstawia poniższy wykres,

Wykres nr 16. Rozkład odpowiedzi Pytania 6 „ng Pan'i osobiście korzystał/a z infrastnlktur) /
obiektów l'inansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? ”
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W kolejnym siódmym pytaniu ankietowym ponad 69% badanych uznało. że projekty
związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Natomiast
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niewiele ponad 2% mieszkańców nie podzielalo tego stwierdzenia, 28% było
niezdecydowanych odpowiadając „ani tak) ani nie”

Wykres nr 17. Ro7klad odpowiedzi Pytania 7 ..CZ) Pana/i zdaniem projekt) zniązane z poprawa
infrastruktur) cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniemmieszkańców?”
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Żródlo: opracowanie wlasne 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 ponad
67%, Że czesto lub czasem. Natomiast 21% badanych nie korzystało z takiej formy
wsparcia, a 12% nie miało zdania odpowiadając, iż trudno powiedzieć.

Wykres nr 18. Rozkład odpowiedzi Pytania 8 „Czy Pan/i osobiście korzystal/a z projektów takich
jak szkolenia spotkania. festyny finansowanych ze środków unijnychw ostatnim roku?”
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych

W kolejnym pytaniu pogłębiającym do wcześniejszego pytania badani w ponad 70%
uznali. że projekty z dofinansowanie ze środków unijnych cieszą się dużym
zainteresowaniem. 28% nie bylo zdecydowanych i uznali, że „ani tak ani nie". Niespełna
2% ankietowanych uznało, że projekty te nie cieszą się zainteresowaniemmieszkańców,
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowy

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 oferte
sportowo rekreacyjną 82%. Następnie 74% badanych uznało. że konieczne jest
wsparcie infrastruktury drogowej.W dalszej kolejności środki przeznaczone byłyby na
infrastrukturę i ofertę kulturalna wedlug 69% ankietowanych. Na infrastrukturę
spoleczna (m.inn. świetlice, miejsca spotkań), aktywność społecznąmieszkańców oraz
na promocję obszaru. dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
środki finansowe przeznaczyłoby średnio po 63% ankietowanych. Po 48%
ankietowani wydatkowaliby środki na zwiększenie liczby miejsc pracy poza
rolnictwem oraz na działa umożliwiających podjęcie pracy przez osoby przed 34
Arokiem * życia.
Kolejne środki mieszkańcy przeznaczyliby na działania wynikające z inicjatywy
mieszkańców i na wsparcie warunki życia osob niepelnosprawnych tak odpowiedzialo
po 40% ankietowanych.

Kolejnym obszarem dofinansowania powinno być według 37% ankietowanych
wzmocnienie tożsamości mieszkańców z regionem. a 35% ankietowanych uważa. że
działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia. Działania
umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety oraz dzialania ułatwiające założenia i

prowadzenia dzialalności gospodarczej to kolejna możliwośc wydatkowania środków
w swojej gminie. Szczegółowy rozklad odpowiedzi w podziale na gminy przedstawia
poniższy wykres.

42



Wy res nr 20. Rozkład odpouicdzi Pglania 10 „Proszę sobie mobrazić. że ma Pan'i możliwość
deqdouania (› podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie, Które z poniżej
wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?”
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wśród ankietowanych LGD Sąsiedzi cieszy się wysoką rozpoznawalnością na
poziomie prawie 75%, najbardziej w Mistkowie a najsłabiej w gminie Śniadowo,
Szczegółowe odpowiedzi w podziale na gminy przedstawia poniższy wykres,
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Wykres nr 21. Rozkład odpowiedzi Pytania ] 1 _,CZ) zna Pan'i Lokalna Grupę Działania?"
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W pytaniu dwunastym, tabela poniżej, respondenci zostali zapytani skąd
dowiedzieli się () Lokalnej Grupie Działania „Sąsiedzi”. Sposób gdzie najwięcej osób

ponad 37% ankietowanych dowiedziało się o LGD poprzez działania LGD-u. Następnie
21% ankietowanych poprzez uczestnictwo w działaniach LGD-u, biorąc udział w
projektach. 17% badanych uzyskało informację z instytucji takich jak urząd czy szkoła.
Natomiast w dalszej kolejności to jest 16% respondentów dowiedziało sie o działaniach
LGD-u od znajomych i sąsiadów a z lokalnej prasy 7% badanych uzyskało informację.

Wykres nr 22. Rozkład odpowiedzi Pytania 12 „W jaki sposób dowiedział sic Pan/i @ Lokalnej
Grupie Działania?"
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Kolejne pytania dotyczyły efektów działalności Lokalnej Grupy Dzialania
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 dzialalności Lokalnej
Grupy Dzialania Stowarzyszenia „Sąsiedzi" ponad 77% ankietowanych uznalo, że tak
natomiast tylko niewiele ponad 2% stwierdziło, że nie, a 20% ankietowanych nie wie lub
trudno powiedzieć.
Wykres nr 23. Rozklad odpowiedzi Pytania l3 „.Czy dostrzega Pan/i pozytywne efekty
dzialalności Lokalnej Grup) Dzialania Stouarzy szenia „Sasiedzi ?"
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Żródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Żródła informacji o działalności LGD—u ponad 31% badanych chcialoby uzyskać
ze strony internetowej a następnie z imprez promocyjnych tak twierdzi 28%
ankietowanych. W dalszej kolejności źródeł informacji respondenci chcieliby
poszukiwać z broszur informacyjnych 21%, z plakatów 13% i 2 stron jst 7%.

Wykres nr 24. Rozklad odpowiedzi Pytania 14 „Z jakich źródeł chcialaby Pan/i czerpać
informacje o dzialalności LGD?”

60

50

40

30

l') ;:
„ i l
„ ..i. ul | „| ...a. .. -I

sn ona littetlielm.a inline;», Bro „un Plakaty Snmu intemetwc
LGD "minut:/ine Informamne initminawjne JST

llomża lmnastkowo :Piąnuca ł'miadoqo lvi'izna tkanin

Żródlo: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych
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W kolejnym pytaniu respondenci ustosunkowali sie do odpowiedzieli czy
dotychczas prowadzone działania informacyjno - promocyjne spełniły ich oczekiwania.
Ponad 73% badanych odpowiedziało twierdzącą a tylko 1% przeciwnie. Ponad 25%
ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania odpowiadając „nie wiem lub trudno
powiedzieć”.

Wykres nr 25. Rozkład odpowiedzi Pytania 15 ..Czy dotychcmsmxe przeprowadzone działania
infonnacjjno * promocyjne proyxadmncprzcl LGD spcłnił) Pana/i owekioania'ł'"
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Żródło: 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
najlepsza, forma będa ulotki informacyjne tak twierdzi ponad 21%, a ponad 19% uważa,
że poprzez udział w lokalnych wydarzeniach, W szkoleniach i konsultacjach LGD—

chetnie skorzysta 16% badanych. Następnie 14% badanych informacji będzie
poszukiwać w lokalnych mediach. Dobrą też forma dotarcia do szerszej grupy osób
będą też oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej LGD tak uważa ponad
10% ankietowanych a na stronach intemetowych urzędów gmin członkowskich LGD
informacje chętnie przeczyta ponad 9% badanych. Natomiast ponad 8% ankietowanych
chciałoby otrzymywać informacje i Wiadomości drogą mailową.
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Wykres nr 26. Rozklad odpowiedzi Pytania lo „Jakie Panai zdaniem dzialania inform'
promocyjne nalez) nzmocnic (np. zaplanować ich więcej lub c/gścicj). ab) informacje na temat
dzialalnosc: LGD docierał) do_iak największej liczb) osob'I'
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Żródło: 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 minteresowanie na poziomie ponad 42% respondenci chcieliby być
informowani o organizowanych wydarzeniach i imprezach promocyjnych, następnie o
organizowanych naborach wniosków o dofinansowania przedsięwzięć w ramach LSR
29%. W dalszej kolejności po 12% badanych chcialoby być informowanym o
organizowanych konkursach na organizację wydarzeń i imprez promocyjnych oraz o
organizowanych szkoleniach. Informacja o wynikach przeprowadzonych naborów
wniosków o dofinansowanie w ramach LSR chce być informowanych4% badanych.

Wykres nr 27. Rozkład odpowiedzi Pytania 17 „O czym chcialby Pan/i być infommuam
przez LGD?”
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Żródło: opracowanie wlasne na podstawie badań ankietowych
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4.3t Podsumowanie badania ankietowanego

Podobnie jak w" poprzednim roku Większość stanowiąca prawie 52% ankietowanych
uważa. że nastapila poprawa warunków życia i jest zadowolona ze swojej gminy i miejsca.
w ktorym mieszka. Działania LGD-u są rozpoznawalne wśród 59% mieszkańców. którzy
korzystają z oferty i działań stowarzyszenia. Mieszkańcy chętnie korzystają z obiektów
infrastruktury, jakie zostaly wybudowane z pomocą środków unijnych. jak też z
uczestnictwa na festynach czy innych imprezach organizowanych na terenie gminy. Z
badania wynika też, że mieszkańcy najwięcej środków przeznaczaliby na poprawe
infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej oraz na infrastrukturę drogowa i spoleczna
w tym świetlice, miejsca spotkań.

Z badania wynika, że niewielki procent osób należy do nieformalnych grup
społecznych np. kól gospodyń czy też rad/komitetów np. w szkole., klubie sportowym.
przedsiebiorstwie. Należałoby wykorzystać potencjał mieszkańców zwlaszcza
intensyfikujac działania na rzecz świadomej odpowiedzialności obywatelskiej
mieszkańców. zachęcania i zwiększenia ich do czynnego udzialu w wydarzeniach
gminnych i lokalnej społeczności Co prawda prawie połowa ankietowanych w ostatnim
roku już uczestniczyła w przygotowaniach do różnych wydarzeńw gminie.

Działania niżej oceniane to infrastruktura drogowa jak też oferta kulturalna i

turystycma. W dalszej kolejności należałoby zintensyfikować dzialania na rzecz kobiet i

osób po 50 roku życia.
Podsumowując należy stwierdzić. iż badani dość wysoko ocenili swoja 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. podobnie jak w roku poprzednim, zna
najważniejsze fakty historyczne dotyczące swojej miejscowości i potrafi wskazać
najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy.
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V. WNIOSKI ] REKOMENDACJE

Podsumowując. należy stwierdzić, iż poziom realizacji zarówno procentowy jak też
liczbowy wszystkich wskaźników celów i rezultatów jest na bardzo wysokim poziomie i nie
budzi niepewności co do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Również budżet jest
realizowany zgodnie z założeniami bez ryzyka nieosiągnięcia planu wykonania. Należy
stwierdzić, 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
31.12.2021r. Stosując się do wytycznych i biorąc pod uwagę aktualny poziom umów
zakontraktowanych i rozliczonych. LGD wywiązuje się z zaplanowanych zobowiązań na
koniec 2021r. na wysokim poziomie.

Rok 2021 w dużej mierzejest rokiem końcowym dla części wskaźników. które zostały
osiągnięte na poziomie 100%.

Pomimo kolejnego roku pandemii i specyficznych warunków pracy i działania
zarówno pracownicy biura jak też Zarud i Rada dokładają wszelkich starań aby realizować
zaplanowaną Lokalną Strategię Rozwoju z największą starannością. Działania owe
przekładają się bezpośrednio na stan zadowolenia mieszkańców. jak wynika z analizy ankiet.
gdyż mieszkańcy dość wysoko ocenili swoją gminę jako dobre miejsce do życia. w którym
można realizować swoje podstawowe potrzeby. Niemniej jednak zalecana jest kontynuacja
działań informacyjnych oraz W dalszym ciągu utrzymanie doradztwa Biura LGD na wysokim
poziomie.
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