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WPROWADZENIE 

Niniejszy raport jest konsekwencją realizacji wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz w ramach załącznika nr 2 tj. ,,Procedury Monitoringu i Ewaluacji (oceny) Własnej  

do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz w ramach realizacji Planu 

Komunikacji.   

Ewaluacja to ocena skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości 

podejmowanych działań. Raport obejmuje swoim zakresem 2017 rok i sporządzony został na 

podstawie danych oraz wszelkich dokumentów dotyczących bieżącej działalności LGD jak 

również bezpośrednich rozmów z osobami zaangażowanymi we wdrażanie LSR oraz ankiety.  
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I. Metodologia i zakres badania ewaluacyjnego 

Dla zachowania wysokiej jakości badań ewaluacyjnych oraz zapewnienie jednolitego                

i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji realizacji 

LSR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało ,,Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                           

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020’’.  

Zakres Wytycznych obejmuje czynności związane z monitoringiem i ewaluacją 

realizacji LSR do wykonania, których zobowiązana jest LGD zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 

umowy ramowej. Zadania te realizowane będą w szczególności poprzez monitorowanie 

wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć, składanie ZW corocznych sprawozdań 

z realizacji LSR oraz przeprowadzenie ewaluacji związanych z LSR zgodnie z procedurą 

określoną w LSR i niniejszych wytycznych.  

Niniejsze Wytyczne LGD powinno traktować jako wymagania minimalne z zakresie 

monitoringu i ewaluacji realizacji LSR. Więcej informacji, praktycznych wskazówek jak 

również przykładowe narzędzia  dotyczące ewaluacji LSR, znajdują się również                                  

w Podręczniku monitoringu i ewaluacji LSR.    

 

1. Cele prowadzonej ewaluacji 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 17 maja 2016 roku                                

w Białymstoku podpisała umowę z Województwem Podlaskim  tj. ,,Umowę o warunkach 

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                          

nr 00012-6933-UM1020010/15’’. W ramach niniejszej umowy Stowarzyszenie 

,,Sąsiedzi’’ przewiduje finansowanie z programów: Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020,  Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                        

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

  Korzystając z niniejszych  środków LGD jest jednocześnie podmiotem 

uczestniczącym w procesie wdrażania tych funduszy wśród beneficjentów z obszaru 

LSR. Tym samym  LGD zobowiązana jest do prowadzenia procesu ewaluacji, który 

umożliwi LGD obiektywną ocenę skuteczności działania i przejrzystości procesu 

wydatkowania publicznych środków.   

 

 W najogólniejszym ujęciu monitoring i ewaluacja to po prostu źródło informacji, 

dzięki któremu  osoby odpowiadające za interwencję, np. LSR, mogą dowiedzieć się, jakie są 

efekty wdrażania. Są one niezwykle istotne w procesie wdrażania strategii, bowiem pozwalają 

nam się uczyć, rozumieć efekty naszych działań i wprowadzać korekty, jeśli te są konieczne. 

Ewaluacja i monitoring są (obok planowania, organizowania, motywowania                                    

i koordynowania) podstawowymi funkcjami zarządzania. 
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Monitoring, w najbardziej syntetycznym ujęciu oznacza sprawdzenie osiąganych wyników                                

w odniesieniu do określonych wcześniej oczekiwań. Obejmuje on ciągłe  zbieranie informacji 

dotyczące  użytych zasobów i uzyskanych efektów w ramach podjętej interwencji oraz 

pozwala określić, czy realizacja interwencji postępuje tak, jak pierwotnie zakładano,                        

jak również w razie  potrzeby dokonuje odpowiedniej korekty. 

Ewaluacja to w najbardziej ogólnym znaczeniu oszacowanie jakości, wartości i znaczenia.  

 

Funkcjonowanie LGD „Sąsiedzi” w sposób ciągły jest na bieżąco monitorowane w celu 

stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. 

 Ewaluacja jest konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków 

publicznych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na 

zmieniające się warunki otoczenia społeczno – gospodarczego. 

Proces ewaluacji funkcjonowania LGD „Sąsiedzi” jest procesem zewnętrznym, tj. 

prowadzonym przez osobę z zewnątrz, co pozwoli na ukierunkowanie działań, na 

modyfikacje i usprawnienie podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania Biura 

LGD i wydatkowania środków publicznych przez LGD „Sąsiedzi”. Bieżący monitoring                  

i ewaluacja przeprowadzonych prac pozwoli na identyfikowanie pojawiających się 

problemów i udoskonalenie podejmowanych działań oraz wykorzystanie uzyskanych 

wyników w celu uniknięcia popełniania w przyszłości błędów.  

       Celem prowadzonej ewaluacji jest możliwość oceny w jakim stopniu działania 

podjęte przez LGD „Sąsiedzi” w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 są potrzebne                                 

i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków oraz w jakim stopniu, 

poprawią  świadomość społeczeństwa w zakresie znaczenia RLKS do rozwoju obszarów 

wiejskich.   

 

     Następnym celem, dla którego została przygotowana ewaluacja jest ocena działań 

LGD zrealizowanych w 2017 roku w celu zdiagnozowania strategicznych obszarów 

działalności Stowarzyszenia, które wymagają usprawnienia i poprawy.   

 

 Przeprowadzana ewaluacja obejmuje analizę zrealizowanych w tym okresie 

działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich 

realizacja na osiągnięcie założonych celów LSR. W trakcie przeprowadzania badań 

uwzględniono wskaźniki oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych celów. 

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. 
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Monitoring Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) powinien zostać przygotowany w oparciu                          

o standardy i najlepsze praktyki stosowane w zarządzaniu strategicznym. LSR należy bowiem 

traktować jako dokument strategiczny, pozwalający na realizację założonych celów na 

konkretnym obszarze – w tym przypadku na terenie funkcjonowania LGD. System 

monitoringu to natomiast podstawowe narzędzie mierzenia stopnia wdrożenia przewidzianych 

celów i przedsięwzięć. 

 

Ewaluacja działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR,                   

a szczególnie:  

- stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj 

zrealizowanych zadań w stosunku do założeń),  

- poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć 

oraz wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych głównych 

celów Strategii,  

- celowości wybranych do realizacji przedsięwzięć w stosunku do zakładanych 

celów Strategii.  

 

Podręcznik EVALSED podaje pięć funkcji ewaluacji programów społeczno - gospodarczych 

Są to:  

-  planowanie i efektywność – zapewnianie, że polityka lub program są uzasadnione, a środki 

są efektywnie alokowane,  

- odpowiedzialność – wskazywanie, w jakim stopniu program osiągnął swoje cele, jak dobrze 

zostały wykorzystane środki i jakie było oddziaływanie interwencji,  

- wdrażanie – poprawianie wydajności programu, skuteczności wdrażania i zarządzania,  

- poszerzanie wiedzy – budowanie ogólnych zasad funkcjonowania i osiągania efektów przez 

programy społeczno-gospodarcze,  

-  wzmocnienie instytucjonalne – poprawienie i rozwój potencjału uczestników programu, 

ich sieci i instytucji. 

 

Zgromadzone dane w wyniku badania  umożliwią ocenę słuszności planowanych 

działań projektowych oraz określą, które z podejmowanych działań najbardziej wpłyną 

na osiągnięcie celów zawartych w LSR. Dane z przeprowadzonych badań  pozwolą na 

identyfikację mocnych i słabych stron funkcjonowania i zarządzania biurem LGD, oraz 

pozwolą na sformułowanie zaleceń dotyczących sposobu realizacji LSR w następnym 

okresie.  

 

2. Zakres badania  

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i udzielenia pełnej 

odpowiedzi na pytania badawcze niezbędne było połączenie w analizie różnorodnych 
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rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych. Takie podejście pozwoliło na 

uzyskanie pogłębionych i szczegółowych informacji. 

Główne metody i techniki wykorzystane do zbierania danych to: analiza dokumentów  

programowych, m. in. Lokalna Strategia Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalny Program operacyjny województwa 

podlaskiego 2014-2020, w których ramach zaplanowano wsparcie realizacji RLKS,  

procedury,  listy obecności, plany szkoleń itp., badania sondażowe (opierające się na 

badaniu próby badawczej), w zakresie  której najczęściej występują; ankiety, 

indywidualne wywiady pogłębione, analiza dokumentów.   

 

Zakres przedmiotowego badania możemy podzielić na: 

-przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji jest postęp rzeczowy i finansowy 

wdrażania LSR, realizacja celów oraz przedsięwzięć, jak również zadań 

zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” pod kątem 

skuteczności , efektywności i trafności w stosunku do założeń w LSR.  

-czasowy - raport dotyczy realizacji LSR i funkcjonowania LGD w 2017 roku                        

tj. okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 

-przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar 5 gmin należących  

do powiatu łomżyńskiego, tj. gminy: Piątnica, Wizna, Miastkowo, Łomża Śniadowo, 

które wchodzą w skład LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, gdzie  realizowano zadania 

wpisane do LSR.  

 

3. Kryteria ewaluacji  

 

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardu, według których ewaluuje 

się dane przedsięwzięcie i cele.  

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji: 

 

 

Kryterium Opis 

Trafność  - Związek pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami ( w zakresie celów, 

przedsięwzięć, sposobu funkcjonowania LGD), a realnymi 

potrzebami społeczności lokalnej. 

Użyteczność  – Planowane i nieplanowane efekty realizacji LSR, stopień 

zaspokojenia potrzeb beneficjentów. 

Skuteczność  – Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały 

osiągnięte.  

Efektywność  – Kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu 

,czyli stosunek poniesionych nakładów   do uzyskanych wyników                 
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i rezultatów.  

Trwałość  - Ocena stopnia utrzymania się pozytywnych (zakładanych                           

i niezakładanych) efektów realizacji LSR po zakończeniu wdrażania.  

 

Opracowanie opiera się o: 

 Analizy własne Biura LGD; 

 Badania ankietowe; 

  Analizę SWOT; 

  Analizę realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć. 

 

II. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju  

Teren działania LGD jest spójny pod względem geograficznym, środowiskowym, 

gospodarczym i społecznym. Objęcie obszaru wspólną LSR, przyczyni się do lokalnego 

rozwoju, większej integracji wewnętrznej mieszkańców LGD oraz uświadamiania im lokalnej 

tożsamości. Będzie to możliwe poprzez realizację założonych w niniejszym dokumencie 

celów i służących im osiągnięciu przedsięwzięć. W ramach realizacji założeń Strategii 

wyznaczono do realizacji 3 cele ogólne oraz po dwa cele szczegółowe  do każdego celu 

ogólnego.  
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CEL OGÓLNY 1. 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

GOSPODARCZEJ OBSZARU LGD                     

I WSPARCIE WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNEGO 

CEL OGÓLNY 2.  

WZROST ATRAKCYJNOŚCI 

OBSZARU LGD 

CEL OGÓLNY 3.  

ROZWÓJ KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO OBSZARU 

LGD 

Cel szczegółowy 1.1. 

Wsparcie przedsiębiorczości na 

obszarze LGD 

 

Cel szczegółowy 2.1. 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i kulturalnej oraz 

rewitalizacja i poprawa estetyki 

miejscowości na obszarze LGD 

Cel szczegółowy 3.1. 

Integracja i aktywizacja 

mieszkańców obszaru LGD 

Cel szczegółowy 3.2. 

Podniesienie kwalifikacji 

mieszkańców obszaru LGD 

 

Cel szczegółowy 1.2. 

Podniesienie kompetencji 

zawodowych osób z obszaru LGD, 

szczególnie z grup  

defaworyzowanych  

 

Cel szczegółowy 2.2. 

Podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 
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W ramach tak ukształtowanych cechów Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ 

w badanym okresie wdrażała Lokalna Strategię Rozwoju na lata 2016-2022.  

 

         2.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR 

 
Realizacja celów zawartych w LSR przewiduje działania dotyczące dwóch typów 

operacji: 

1) Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez 

beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie 

przedkładanych do weryfikacji do Samorządu Województwa. W ramach tego typu pomoc 

będzie przyznawana na operacje w zakresie: wsparcia przedsiębiorczości; budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej; programów podnoszących aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do 

zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo; działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym; Programów Aktywności Lokalnej; usług reintegracji społeczno-

zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

wsparcia małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD; bezzwrotnego wsparcia dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; projektów z zakresu 

infrastruktury społecznej; rewitalizacji małej skali; projektów dotyczących dziedzictwa 

kulturowego. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do osób fizycznych i osób 

prawnych, spełniających kryteria dostępu określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa                

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2) Projekty grantowe udzielane podmiotom wybieranym przez LGD, tzw. grantobiorcom. W 

ramach tego typu projektów, pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie: budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej; promocji obszaru oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji; działań 

promocyjnych, informacyjnych przyczyniających się do zachowania i/lub upowszechniania 

dziedzictwa przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, 

konkursy, publikacje, imprezy itp.). 

Łączny budżet, którym dysponuje LGD na wdrażanie Strategii, wynosi 14 933 366,00 zł. 

 PROW: 

- na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD „Sąsiedzi” 

dysponuje kwotą 4 750 000,00 zł. (32% całego budżetu), 

Na działania związane z: wsparciem przedsiębiorczości na obszarze LGD zostanie 

przeznaczone 2 375 000,00 zł., na projekty grantowe 150 000,00 zł., na budowę lub 

przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej – 2 225 000,00 zł.; 

- 2% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR, tj. 95 000,00 zł, przeznaczonych zostanie 

na realizację projektu współpracy (1% całego budżetu); 

- koszty bieżące – 1 430 000,00 zł. (9% całego budżetu); 
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- aktywizacja – 620 000,00 zł. (4% całego budżetu); 

 

 EFS - 4 360 714,00 zł. (29% całego budżetu); 

 EFRR -  3 677 652,00 (25% całego budżetu).  
Rozkład budżetu wynika z potrzeb mieszkańców LGD, które znajdują odzwierciedlenie w 

analizie SWOT LSR. 

 

Nabory wniosków 

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ w 2017  r. przeprowadziła nabory 

wniosków o udzielenie wsparcia; nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 

8/2017, 9/2017,    

 

NABÓR Nr 1/2017  

Czas trwania naboru:  od 10.01.2017 r. do 27.01.2017 r.  

Zakresy tematyczne naboru: rozwój przedsiębiorczości w tym dla grup de faworyzowanych 

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: 400 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 6 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę 902 402,00 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków                    

o udzielenie wsparcia, zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostało wybranych 5 operacji,  ponieważ przeszły 

pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru. Natomiast jedna  operacja nie została 

wybrana przez Radę, ponieważ nie uzyskała minimalnej liczby punktów. Tylko 2 operacje 

zmieściły  się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 2/2017  

Czas trwania naboru:  od  10.01.2017 r. do 27.01.2017 r.  

Zakresy tematyczne 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: 800 000,00 zł. 

W dniu 18.01.2017r. LGD anulowało przedmiotowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia                

z powodu błędu pisarskiego, który pojawił się w ogłoszeniu.  
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NABÓR Nr 3/2017  

Czas trwania naboru:  od  10.01.2017 r. do 27.01.2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Budowa lub przebudowa 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 i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na obszarze LGD. 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 750 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę  740 069,00 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem o  naborze wniosków    

o udzielenie wsparcia, zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostało wybranych 5 operacji,  ponieważ przeszły 

pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściły się w limicie dostępnych 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 4/2017  

Czas trwania naboru:  od  13.03.2017 r. do 29.03.2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: podejmowanie 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: 800 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 9 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę   630 000,00 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków         

o udzielenie wsparcia, zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostało wybranych 9 operacji,  ponieważ przeszły 

pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściły się w limicie dostępnych 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 5/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 9 

Rewitalizacja małej skali, OŚ PRIORYTETOWA 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. 
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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: 1 000 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę   999 707,65 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków                

o udzielenie wsparcia, zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi” i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020.  Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostało wybranych 5 

operacji,  ponieważ przeszły pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściły się 

w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

NABÓR Nr 6/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 7 

( Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego), 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. 

Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. 

Przedsięwzięcie 2.1.3: Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych 

obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej. 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu :  700 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 3 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną 

kwotę    484 090, 94 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków       

o udzielenie wsparcia, zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostało wybrane 3 

operacje, ponieważ przeszły pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściły się 

w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 7/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski 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. 

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. 
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Limit środków wskazany w ogłoszeniu : 800 000,00  zł. 

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

kwotę  339 700,06 zł. Wszystkie operacje były zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków         

o udzielenie wsparcia, zgodne  z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ zostały wybrane 2 

operacje,  ponieważ przeszły pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściły 

się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 8/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Społeczny, Typ projektu nr 6 (Programy 

Aktywności Lokalnej), 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 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego. 

Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, 

szczególnie z grup de faworyzowanych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2: Rozwój usług społecznych. 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 900 000,00 zł. 

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

kwotę  291 890,00  zł. Operacja była zgodna z ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie 

wsparcia, zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. Przez Radę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ została wybrana powyższa operacja, 

ponieważ przeszła pozytywną ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru i zmieściła się w limicie 

dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

 

NABÓR Nr 9/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Społeczny, Typ projektu nr 1 (Programy 

podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób 

biernych zawodowo), 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 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego. 

Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, 

szczególnie z grup de faworyzowanych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1:Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LGD. 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu:  745 000,00 zł. 
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W ramach przeprowadzonego naboru nie wpłynął ani jeden wniosek o udzielenie wsparcia.  

 

NABÓR Nr 10/2017  

Czas trwania naboru:  od 24 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Społeczny, Typ projektu nr 10 (Działania 

skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym), 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 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego. 

Cel szczegółowy 1.2: Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, 

szczególnie z grup de faworyzowanych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2: Rozwój usług społecznych. 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 300 000,00 zł. 

W ramach przeprowadzonego naboru nie wpłynął ani jeden wniosek o udzielenie wsparcia.  

 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy. 

 

 Stan docelowy Aktualny stan 

realizacji 

wskaźnika 

Stan realizacji w 

% 
Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji 
Wskaźnik 

produktu: 

liczba operacji 

polegających na 

wsparciu 

przedsiębiorczości 

(leader)  

23 7 

 

 

 

30,43 16 

Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba nowych 

miejsc pracy 

ogółem (leader) 

23 12,1 52,61 10,9 

Limit środków 

(zł) 
Indykatywny 

limit 

środków z LSR 

Wykorzystany 

limit 

środków/ 

zablokowane 

środki 

Wykorzystanie 

budżetu w 

% 

Pozostałe środki 

2 375 000,00 1 029 617,00 43,36 1 345 383,00 

UWAGA: 

W wyniku zauważenia błędu w LSR, wynikającego z zamiany wskaźnika produktu na 

wskaźnik rezultatu w raporcie zostały właściwie podane w/w wskaźniki.  



 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

tel. 501-547-219 lub 516-772-103 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com  

                                                                            www.lgd-sasiedzi.pl                                                                         

 

W ramach naboru nr 1/2017  dwóch wnioskodawców podpisało umowę o przyznanie 

pomocy, a w ramach naboru nr 4/2017 podpisanych zostało 5 umów o przyznanie pomocy,     

4 wnioski czekają na weryfikację przez SW.  

 

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

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

 

 Stan docelowy Aktualny stan 

realizacji 

wskaźnika 

Stan realizacji w 

% 
Pozostałe 

wskaźniki do 

realizacji 
Wskaźnik 

produktu: 

- Liczba nowych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów (jst) 

- Liczba nowych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów (ngo) 

 

 

27 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

18,52 

 

 

 

0 

 

 

22 

 

 

 

3 

Wskaźnik 

rezultatu: 

Liczba osób 

korzystających z 

nowopowstałych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej, 

sportowej, 

turystycznej, 

kulturalnej, 

technicznej 

2500 1950 78,00 550 

Limit środków (zł) Indykatywny 

limit 

środków z LSR 

Wykorzystany 

limit 

środków 

Wykorzystanie 

budżetu w 

% 

Pozostałe środki 

2 305 000,00 1 163 081,88 50,46 1 141 918,12 

W ramach naboru nr 3/2017  podpisanych zostało 5 umów o przyznanie pomocy.  

Wskaźnik rezultatu liczony jest na podstawie rozmów telefonicznych z beneficjentami. 

Oświadczenia do w/w wskaźnika zostaną przedłożone do biura LGD  w styczniu 2018r.
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W ramach przeprowadzonego naboru  nr 5/2017, nr 6/2017, nr 7/2017 oraz nr 8/2017 wnioski 

o udzielenie wsparcia są w trakcie weryfikacji w SW. 

 

2.3 Zawarte umowy, aneksy oraz wypłacone środki w ramach realizacji wdrażania LSR.  

Poniższe tabele prezentują zawarte umowy, aneksy oraz wypłacone środki w ramach 

wdrażania LSR.   

 

L.p. Zakres Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji Data zawarcia 

umowy 

Data 

zawarcia 

aneksu 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Wypłacone 

środki 

1. 

B
u

d
o

w
a 

lu
b

 p
rz

eb
u

d
o

w
a 

o
gó

ln
o

d
o

st
ęp

n
ej

 i 
n

ie
ko

m
e

rc
yj

n
ej

 in
fr

as
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u
kt

u
ry

 t
u

ry
st

yc
zn

ej
 lu

b
 r

ek
re

ac
yj

n
ej

 lu
b

 

ku
lt

u
ra

ln
ej

 

Gmina Łomża Zagospodarowa
nie działki 
gminnej nr 
1131/3 w 
miejscowości 
Jednaczewo 
poprzez 
budowę 
ogólnodostępne
j infrastruktury 
sportowo – 
rekreacyjnej.  

30.08.2017 r.  - 149 906,00 - 

2. Gmina 

Miastkowo 
Budowa boiska 
wielofunkcyjneg
o w Rydzewie  

25.09.2017r.  - 149 880,00 - 

3. Gmina Wizna Zagospodarowa
nie terenu w 
otoczeniu 
budynku 
wielofunkcyjneg
o w 
miejscowości  
Bronowo 

25.09.2017r. - 150 000,00 - 

4. Gmina 

Śniadowo 
Remont z 
przebudową 
budynku 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
i Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Śniadowie  

25.09.2017r - 144 311,00 - 

5. Gmina 

Piątnica 
Remont 
budynku 
wielofunkcyjneg
o w Rakowie – 
Boginiach  

17.10.2017r.  - 145 972,00 - 
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L.p. Zakres Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji Data zawarcia 

umowy / Nr 

umowy 

Data 

zawarcia 

aneksu 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Wypłacone 

środki 

1. 

P
o

d
ej

m
o

w
an

ie
 d

zi
ał

al
n

o
śc

i g
o

sp
o

d
ar

cz
ej

 

Wysmułek 

Paweł 
Podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
zakresie 
innowacyjnych 
usług 
fotograficznych  

10.10.2017 r./ 

00128-6935-

UM1010309/17 

- 70 000,00 - 

2. Wiśniewski 

Eryk 
Podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
zakresie usług 
cięcia kamienia 
naturalnego 

00168-6935-

UM1010313/17 

- 70 000,00 - 

3. Łozińska 

Paulina 
Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej – 
Pralnia 
Ekologiczna 

00186-6935-

UM1010311/17 

- 70 000,00 - 

4. Ogonowska-

Stolarczyk 

Marta 

Utworzenie 
Ośrodka 
Rekreacji i 
Rehabilitacji 
Konnej  
„KACZANÓWKA
” 

00207-6935-

UM1010310/17 

- 70 000,00 - 

5. Klimaszewski 

Sławomir 
Rozszerzenie 
oferty gminy 
Śniadowo, 
poprzez 
wprowadzenie 
na rynek nowej 
marki 
produktowej 
zajmującej się 
pracami na 
wysokościach 

00214-6935-

UM1010314/17 

- 70 000,00 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’  

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża 

tel. 501-547-219 lub 516-772-103 

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com  

                                                                            www.lgd-sasiedzi.pl                                                                         

 

L.p. Zakres Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji Data zawarcia 

umowy /Nr 

umowy 

Data 

zawarcia 

aneksu 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Wypłacone 

środki 

1. 

R
o

zw
ija

n
ie

 d
zi

ał
al

n
o

śc
i g

o
sp

o
d

ar
cz

ej
 

Przedsiębiorstw

o Handlowo 

Usługowe 

,,OSMODEL’’s.

c. Łukasz 

Osiecki, Dariusz 

Osiecki  

Budowa budynku 
usługowego wraz 
z zakupem 
maszyn 

13.10.2017 r./  

00132-6935-

UM1010261/17 

- 199 617,00 - 

2. Jan Wiśniewski 
F.P. 
„WIŚNIEWSKI” 

Rozwój 
działalności 
gospodarczej 
poprzez 
wprowadzenie 
nowych 
technologii 
produkcji 
kamienia 
naturalnego oraz 
tworzenie 
nowych miejsc 
pracy 

00219-6935-

UM1010263/17 

- 200 000,00 - 

 

III. Proces realizacji SWOT  

 

SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do 

porządkowania informacji. Stosowana jest zazwyczaj we wszystkich obszarach planowania 

strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. 

 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej 

sprawie na cztery grupy: 

· S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu, 

· W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 

· O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

· T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

Z uwagi na przedmiot analizy dotyczącej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz efektów 

wdrażanych celów oraz przedsięwzięć przeprowadzi się analizę SWOT w węższym zakresie 

odpowiadając: jak zrealizowano/wdrożono zamierzenia w/w Strategii. 
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Wynik analizy SWOT 

MOCNE STRONY                                                               SŁABE STRONY 

Co udało się zrobić w ramach Strategii? Co nie udało się zrobić w ramach Strategii? 

 

 Rozpowszechnianie informacji na 

temat głównych założeń LSR                       

( artykuły na stronie LGD, ogłoszenia 

na tablicach informacyjnych gmin 

należących do LGD „Sąsiedzi”, 

spotkania informacyjno-konsultacyjne 

z mieszkańcami terenu LGD). Poprzez 

zamieszczanie w/w informacji na 

stronie LGD nastąpił wzrost 

odwiedzin strony internetowej LGD. 

 Wydanie publikacji promującej obszar 

LGD  ( związanej z ochroną 

środowiska) 

 Zorganizowanie w partnerstwie 

imprezy plenerowej oraz turnieju piłki 

nożnej dla mieszkańców z terenu LGD 

 Zwiększenie kompetencji 

pracowników biura, Zarządu oraz 

organu decyzyjnego poprzez 

organizacje szkolenia oraz 

uczestnictwo w szkoleniach 

 Organizacja warsztatów z zakresu 

ekologii/ochrony środowiska 

 Opublikowanie artykułu w prasie na 

temat zasad oceniania i wyboru 

operacji przez LGD 

 Organizacja spotkań informacyjno-

konsultacyjnych z mieszkańcami 

terenu LGD na temat warunków i 

sposobów realizacji projektów 

 Organizacja spotkania informacyjnego  

dla osób objętych wsparciem PUP 

oraz OPS (ciągła współpraca z w/w 

instytucjami) 

 Zbadanie opinii i satysfakcji 

beneficjentów przez zebranie ankiet 

po doradztwie 

 Wsparcie przedsiębiorstwa. 

Stworzenie nowych miejsc pracy 

 Zwiększenie liczby nowych lub 

 Nie  opublikowano 1 artykułu w prasie na 

temat zasad oceniania i wyboru operacji 

przez LGD 

 W ramach aktywizacji społeczno – 

zawodowej mieszkańców LGD nie 

zmniejszyła się liczba osób biernych 

zawodowo a także liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie, 

 W ramach wsparcia szkół kształcenia 

ogólnego na obszarze LGD nie zwiększyła 

się liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie , liczba szkół, 

których pracownie przedmiotowe zostały 

doposażone w programie, jak również 

liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie. 

 W ramach rozwoju usług społecznych nie 

zmniejszyła się liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie oraz 

objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie.  

 W ramach rewitalizacji małej skali nie 

zwiększyła się powierzchnia 

zrewitalizowanych obszarów 

 W ramach inwestycji kierunkowych w 

zakresie funkcji turystycznych i 

kulturalnych obiektów z wyłączeniem 

funkcji jedynie sakralnej nie zwiększyła 

się liczba zabytków nieruchomych/ 

ruchomych oraz liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem 

 W ramach inwestycji z zakresu 

infrastruktury społecznej nie zwiększyła 

się liczba wybudowanych // 

przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno – zawodowej oraz liczba 
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                        SZANSE     ZAGROŻENIA 

 

Jakie czynniki zewnętrzne pomagały 

wdrożyć Strategię? 

Jakie czynniki zewnętrzne przeszkadzały 

wdrożyć Strategię? 

 Możliwość wykorzystania funduszy 

pochodzących z perspektywy 

finansowej UE na lata 2014-2020 

 Wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury społecznej 

 Wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych, w tym 

mikroprzedsiębiorstwa, 

 

 Niestabilność struktury przepisów 

prawnych  i administracyjnych 

 Zagrożenia dla środowiska wynikające z 

intensywnej gospodarki rolnej 

 

 

 

IV. Analiza jakości stosowania procedur i kryteriów wyboru operacji 

 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wraz z załącznikami 

w postaci: 

 

1.Procedury uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD 

2. Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

4.Procedury przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków  

5. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

zmodernizowanych obiektów , w wyniku 

czego mogła wzrosnąć liczba osób 

korzystających z nowopowstałych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, 

turystycznej, kulturalnej, technicznej 

 Wpłynąć na poprawę stanu środowiska 

naturalnego i klimatu, a także na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru LSR 

 Wpłynąć na poprawę sytuacji osób z grup 

de faworyzowanych zdiagnozowanych w 

LSR 

 Zwiększyć innowacyjność na poziomie 

LSR bądź na poziomie gminy 

 Wzrost składanych projektów z udziałem 

partnerów  

obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością 
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został opracowany w 2015 r. i  zatwierdzony w maju 2016 r.  przez Zarząd Województwa 

Podlaskiego w wyniku konkursu o wybór LGD.  

 

W wyniku  wejścia nowych  wytycznych Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

,,Sąsiedzi’’ dnia 06.10.2016 roku dokonało aktualizacji;  

1. Regulaminu Rady LGD, 

2. Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji, 

3.  Procedury przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków,  

4. Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji,  

5. Procedury uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD. 

Należy nadmienić, iż zanim WZC podjęło stosowne uchwały dotyczące wprowadzenia zmian 

w powyższych dokumentach, dokonano procesu poddania konsultacjom społecznym                        

z udziałem lokalnej społeczności w  w/w regulaminie  i procedurach.   

 

Dnia 21.11.2016 r. WZC Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ ponownie podjęło stosowną uchwałę 

dotyczącą naniesienia zmian w dokumentach: 

1. Regulamin Rady LGD, 

2. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji 

3.  Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków  

4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

5. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD 

Naniesione zmiany wynikały z wezwania IZ do  uzupełniania/poprawy powyższych 

dokumentów. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu ,,Sąsiedzi’’ 

dokonano procesu poddania konsultacjom społecznym z udziałem lokalnej społeczności 

Regulaminu Rady i zmienianych procedurach. 

 

W takim brzmieniu powyższe procedury zastały zatwierdzone wyłącznie  przez Departament 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i  zastosowane  podczas pierwszych naborów wniosków          

w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

objętego  PROW na lata 2014-2020 w pierwszym półroczu  2017 r. 
 
 

Zatwierdzenie powyższych dokumentów tylko przez Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich nałożyło na Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ konieczność naniesienia  kolejnej zmiany 

do Regulaminu Rady i załącznikach do dokumentu celem dostosowania go do sugestii 

nakładanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     

i Europejskiego Funduszu  Społecznego. 
 
 

23.01.2017 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  ponownie podjęło 

stosowną uchwałę dotyczącą naniesienia zmian w dokumentach: 

1. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji,  

2. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków,  
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3. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, 

4. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD.  

Podjęcie stosownych uchwał przez WZC dotyczące wprowadzenia zmian                                         

w powyższych dokumentach poprzedzał proces konsultacji społecznych                                  

z udziałem lokalnej społeczności.   

 

Brak ciągłej akceptacji powyższych procedur Departamentu EFRR i EFS nie pozwalał na 

uruchomienie naborów  wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD w ramach  operacji z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz  Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 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. 

 

Dnia 22.03.2017r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  ponownie podjęło 

stosowną uchwałę dotyczącą naniesienia zmian  w dokumentach: 

1. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji,  

2. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji. 

 

Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością 

według obowiązujących zapisów wynikających z dokumentacji LGD. 

 

Dnia 13.04.2017r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  ponownie podjęło 

stosowną uchwałę dotyczącą naniesienia zmian w Regulaminie Rady LGD oraz                                    

w załącznikach: 

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

2.  Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

które wynikały z sugestii przekazanych przez  Departament EFRR i EFS. 

3. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. 

 

Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością 

według obowiązujących zapisów wynikających z dokumentacji LGD. 

 

W takim brzmieniu powyższe procedury zostały zatwierdzone  przez Departament EFRR               

i EFS jak również Departament odpowiedzialny za wdrażanie instrumentu RLKS                              

i  zastosowane  podczas pierwszych naborów wniosków  w ramach działania 19.2 Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego  PROW na lata 2014-2020                

w pierwszym półroczu 2017 r. 

 
 

Dnia 17.11.2017r.  Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  podjął stosowną uchwałę dotyczącą 

naniesienia zmian  w Regulaminie Rady LGD oraz w załącznikach: 

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

2.  Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

3. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD 
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4. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków 

5. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 
 
 

Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi  z lokalną społecznością 

według obowiązujących zapisów wynikających  z dokumentacji LGD. 

 

Dnia 21.12.2017r.  Zarząd Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  ponownie podjął stosowną uchwałę 

dotyczącą naniesienia zmian  w Regulaminie Rady LGD oraz w załącznikach: 

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

2. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków realizowanych przez   

podmioty inne niż LGD 

3. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru 

wniosków 
 
 

Naniesione zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi z lokalną społecznością 

według obowiązujących zapisów wynikających  z dokumentacji LGD. 

 

Zmiany Regulaminu Rady wraz z załącznikami zostały przeprowadzane prawidłowo,                      

co potwierdził pozytywny wynik kontroli administracyjnej z dnia 20.03.2017r. Jednak należy 

nadmienić, iż organ kontrolujący zarekomendował aktualizację załącznika nr 3 oraz nr 5               

do umowy ramowej w celu ujednolicenia nazewnictwa w/w załączników do nazewnictwa 

podanego w spisie załączników znajdujących się w przedmiotowej umowie.  

 

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia „Sąsiedzi” okazały się trafnie dobrane                   

i prawidłowo skonstruowane, dzięki czemu pozwoliły na wybór operacji przyczyniających się 

do realizacji celów strategii. Jedyną wadą kryteriów jest kryterium „Wkład własny 

Wnioskodawcy w finansowanie projektu”, który został usunięty na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” z dnia 02.03.2017r.  

 

V. Działalność LGD 

 

5.1 Biuro  

Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ określa zasady 

funkcjonowania Biura 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.  
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Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 

 

W badanym okresie  zatrudnienie na stanowiskach pracy w LGD  przedstawiało się 

następująco:  

 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).  

 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).  

 Specjalista ds. wdrażania LSR – pełny wymiar czasu pracy ( od 01.03.2017 r. do 

31.05.2017 r. – umowa o pracę na okres próbny, od 01.06.2017 r. umowa o pracę na 

czas nieokreślony).  

 

W badanym okresie pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli za pracę w szczególności 

związaną z: 

1. Procesem ogłaszania i przeprowadzania naboru wniosków na działania 

odpowiadające LSR.  

2. Udziałem w pracach związanych z procesem zmian i  aktualizacji LSR.  

3. Udziałem w pracach związanych ze zmianą/aktualizacją Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ wraz z załącznikami.  

Zarząd Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

BIURO LGD 

Specjalista ds. wdrażania 

LSR 

 

Specjalista  

ds. projektów 

Biuro 
Rachunkowe 

oraz  zewnętrzni 
zleceniobiorcy 

Kierownik Biura LGD 
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4. Realizacją wykonania Planu Komunikacji.  

5. Udzielaniem doradztwa dla wnioskodawców/potencjalnych beneficjentów. 

6.  Obsługą posiedzeń organów LGD.   

7. Przygotowywanie i składanie sprawozdań, informacji monitorujących z  realizacji 

LSR.  

8. Współpracą z podmiotami mająca na celu sprawne  realizację LSR.  

9. Bieżąca obsługą związaną z działalnością stowarzyszenia. 

 

Jednym z głównych wyznaczników podejmowanych działań  w ramach funkcjonowania 

LGD i realizacji LSR dla pracowników Biura LGD jest Plan Komunikacji.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań , które wpisały  się w realizację Planu 

Komunikacji w 2017 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 8 
1.2. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba 

spotkań 
4 

 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba 
uczestników 

75 

 Badanie ankietowe po spotkaniu 62 
1.3.  Liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD 

 
471 611 
 

1.4 Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w gminach 
należących do LGD 

5 

2.  Kampanie promocyjne dotyczące wdrażania LSR  
2.1. Imprezy /wystawy/targi, w których LGD brała udział 1 
2.2. Liczba działań aktywizujących/promujących dobre 

praktyki 
3 

2.3 Publikacja promująca obszar LGD 1 
2.4 Liczba szkoleń wewnętrznych, w których LGD brała 

udział 
 

1 

 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 
wewnętrznych, w których LGD brała udział 

23 

3. Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i 
wyboru operacji przez LGD 

 

3.1. Artykuł  lub ogłoszenie w prasie 1 
4. Informowanie na temat warunków i sposobów 

realizacji  i rozliczenia projektów 
 

4.1. Liczba osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD 48 
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4.2. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 1 

4.3. Badanie ankietowe po spotkaniu 15 
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.  Dotarcie z informacjami do osób objętych wsparciem 
PUP oraz OPS 

12 osób  

6.  Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów  
a.  Zebranie ankiet (online oraz po doradztwie) 24 

7. Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze 
etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o 
przyznaniu pomocy 

2,83 

7.1. Szkolenia zewnętrzne, realizowane przez podmioty 
inne niż LGD 

6 

 

5.2. Zarząd  

Zarząd składa się z 5 osób. W jego skład wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz 3 członków. 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. 

Poniższa tabela przedstawia intensywność prac Zarządu Stowarzyszeni ,,Sąsiedzi’’ w okresie  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.  
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L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość 

podjętych 

uchwał  

1. LGD.PZ.1.2017 09.01.2017 r.  5 8 

2.  LGD.PZ.2.2017 20.01.2017 r. 5 2 

3. LGD.PZ.3.2017 30.01.2017 r. 3 0 

4.  LGD.PZ.4.2017 03.02.2017r.  5 2 

5. LGD.PZ.5.2017 09.02.2017r. 5 1 

6.  LGD.PZ.6.2017 21.03.2017r. 5 1 

7. LGD.PZ.7.2017 23.05.2017r. 4 3 

8. LGD.PZ.8.2017 19.06.2017r. 4 2 

9. LGD.PZ.9.2017 02.10.2017r. 5 1 

10. LGD.PZ.10.2017 24.10.2017r. 4 1 

11. LGD.PZ.11.2017 17.11.2017r. 3 1 

12. LGD.PZ.12.2017 21.12.2017r. 3 3 

 

5.3 Rada 

 

Rada  pełni funkcję organu decyzyjnego Stowarzyszenia  ,,Sąsiedzi’’.  Do wyłącznej właściwości 

Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.  

     Rada prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia, Uchwały Walnego Zebrania 

oraz niniejszy Regulamin, jak również przepisy wyższego rzędu. Posiedzenia Rady są zwoływane 

odpowiednio do potrzeb wynikających z działalności LGD i prowadzonych naborów wniosków.  

Poniższa tabela przedstawia intensywność pracy Rady  Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w okresie  

od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Walne Zebrania Członków 

Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.                          

Do kompetencji WZC należy w szczególności:  

 uchwalenie statutu i jego zmian,  

L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość 

podjętych 

uchwał  

1. LGD.NW.1.2016 03.03.2017r.  13 16 

2.  LGD.NW.2.2017 24.04.2017r. 15 13 

3. LGD.PR.3.2017 23.05.2017r.  15 1 

4.  LGD.NW.4.2017 19.09.2017r.  14 19 

5. LGD.PR.5.2017 27.12.2017r. 15 1 
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 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.  

L.p.  Numer 

posiedzenia 

Data posiedzenia Ilość osób obecnych 

na posiedzeniu  

Ilość 

podjętych 

uchwał  

1. LGD.WZC.1.2017 23.01.2017r.  27 5 

2.  LGD.WZC.2.2017 22.03.2017r.  18 5 

3. LGD.WZC.3.2017 13.04.2017r. 17 4 

 

 

VI. Badanie ankietowe dotyczące postrzegania terenu LGD (5 gmin: Wizna, Łomża, 

Piątnica, Miastkowo i Śniadowo) oraz  Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” w otoczeniu. 

W  badaniu opinii o postrzeganiu terenu LGD oraz Lokalnej Grupy Działania posłużyłam się 

badaniem ankietowym z mieszkańcami w/w gmin. Ankiety były skierowane do kobiet                     

i mężczyzn z zachowaniem proporcji liczebności kobiet i mężczyzn w społeczności lokalnej,  

w łącznej ilości 246 sztuk, po 50 szt. na gminę Wizna, Łomża, Śniadowo i Piątnica, a na 

gminę Miastkowo - 47 : 

 

 

 % udział Liczba ankietowanych 

Liczba kobiet 51,01% 126 

Liczba mężczyzn 48,99% 121 

RAZEM 100 247 

 

Ponadto próba uwzględniała liczebności w kategoriach:  

 

1. Status na rynku pracy: 

 

 Liczba osób % 

Osoba (fizyczna, prawna lub 16 6,48 
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inna) prowadząca działalność 
gospodarczą 

Zatrudniony/a w rolnictwie 43 17,41 

Zatrudniony/a poza rolnictwem 76 30,77 

Uczący się/studiujący 36 14,57 

Osoba bezrobotna 23 9,31 

Inny typ 53 21,46 

RAZEM 247 100 

 

2. Niepełnosprawność 

 

 Liczba osób % 

Osoba niepełnosprawna, 

posiadająca orzeczenie o 

niepełnosprawności 

10 4,05 

Osoba pełnosprawna 237 95,95 

RAZEM 247 100 

 

 

3. Wykształcenie 

 

 Liczba osób % 

Podstawowe 61 24,70 

Zasadnicze zawodowe 45 18,22 

Średnie 72 29,15 

Policealne 11 4,45 

Licencjat, inżynier 15 6,07 

Wyższe magisterskie 43 17,41 

Inne 0 0 

RAZEM 247 100 

 

 

 

4. Wielkość gospodarstwa rolnego 

 

 Liczba osób % 

Nie posiadam gospodarstwa 

rolnego 

163 65,99 

Do 5 ha 33 13,36 

5-10 ha 15 6,07 

11-20 ha 17 6,88 

21-50 ha 12 4,86 

>50 ha 7 2,84 

RAZEM 247 100 
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5. Wiek  

 

 Liczba osób % 

do 24 lat 49 19,84 

25-34 lat 42 17,00 

35-50 lat 66 26,72 

>50 lat 90 36,44 

RAZEM 247 100 

 

 

 

Analiza poszczególnych pytań z ankiety: 

 
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest     

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

potrzeby”? 

 

Odpowiedź Liczba osób % 

Zdecydowanie tak 48 19,43 

Raczej tak 124 50,21 

Trochę tak/trochę nie 58 23,48 

Raczej  nie 11 4,45 

Zdecydowanie nie 5 2,02 

Nie mam zdania 1 0,41 

RAZEM 247 100 

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 

Odpowiedź Liczba osób % 

Zdecydowanie tak 41 16,60 

Raczej tak 120 48,58 

Trochę tak/trochę nie 47 19,03 

Raczej  nie 31 12,55 

Zdecydowanie nie 5 2,02 

Nie mam zdania 3 1,22 

RAZEM 247 100 

 

3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

 Atrakcyjności turystycznej 
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Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 12 4,86 

Dobrze 114 46,15 

Trochę dobrze/trochę źle 68 27,53 

Źle 29 11,74 

Bardzo źle 4 1,62 

Nie mam zdania 20 8,10 

RAZEM 247 100 
 

 

 Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 7 2,83 

Dobrze 98 39,68 

Trochę dobrze/trochę źle 85 34,41 

Źle 34 13,77 

Bardzo źle 3 1,21 

Nie mam zdania 20 8,10 

RAZEM 247 100 

 

 

 Infrastruktury i oferty kulturalnej 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 4 1,62 

Dobrze 105 42,51 

Trochę dobrze/trochę źle 94 38,06 

Źle 19 7,69 

Bardzo źle 10 4,05 

Nie mam zdania 15 6,07 

RAZEM 247 100 
 

 Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 19 7,69 

Dobrze 103 41,70 

Trochę dobrze/trochę źle 77 31,17 

Źle 19 7,69 

Bardzo źle 10 4,06 

Nie mam zdania 19 7,69 

RAZEM 247 100 
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 Infrastruktury drogowej 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 7 2,83 

Dobrze 80 32,39 

Trochę dobrze/trochę źle 114 46,15 

Źle 31 12,55 

Bardzo źle 6 2,43 

Nie mam zdania 9 3,65 

RAZEM 247 100 
 

 Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 9 3,64 

Dobrze 90 36,44 

Trochę dobrze/trochę źle 93 37,65 

Źle 28 11,34 

Bardzo źle 6 2,43 

Nie mam zdania 21 8,50 

RAZEM 247 100 

 

 Tożsamości mieszkańców z regionem 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 18 7,29 

Dobrze 122 49,39 

Trochę dobrze/trochę źle 68 27,53 

Źle 13 5,26 

Bardzo źle 3 1,21 

Nie mam zdania 23 9,32 

RAZEM 247 100 

 

 Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 5 2,02 

Dobrze 86 34,82 

Trochę dobrze/trochę źle 66 26,72 

Źle 24 9,72 

Bardzo źle 8 3,24 

Nie mam zdania 58 23,48 

RAZEM 247 100 
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 Działań na rzecz bezrobotnych 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 5 2,02 

Dobrze 73 29,56 

Trochę dobrze/trochę źle 75 30,37 

Źle 31 12,55 

Bardzo źle 9 3,64 

Nie mam zdania 54 21,86 

RAZEM 247 100 
 

 Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 5 2,02 

Dobrze 61 24,70 

Trochę dobrze/trochę źle 81 32,79 

Źle 27 10,93 

Bardzo źle 6 2,43 

Nie mam zdania 67 27,13 

RAZEM 247 100 

 

 Działań na rzecz osób po 50 roku życia 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 5 2,02 

Dobrze 56 22,67 

Trochę dobrze/trochę źle 81 32,79 

Źle 32 12,96 

Bardzo źle 6 2,43 

Nie mam zdania 67 27,13 

RAZEM 247 100 

 

 Działań na rzecz kobiet 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 6 2,43 

Dobrze 70 28,34 

Trochę dobrze/trochę źle 74 29,96 

Źle 30 12,15 

Bardzo źle 5 2,02 

Nie mam zdania 62 25,10 

RAZEM 247 100 
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 Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 6 2,43 

Dobrze 57 23,07 

Trochę dobrze/trochę źle 86 34,82 

Źle 45 18,22 

Bardzo źle 8 3,24 

Nie mam zdania 45 18,22 

RAZEM 247 100 
 

 Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

Odpowiedź Liczba osób % 

Bardzo dobrze 10 4,05 

Dobrze 70 28,34 

Trochę dobrze/trochę źle 73 29,55 

Źle 35 14,17 

Bardzo źle 6 2,43 

Nie mam zdania 53 21,46 

RAZEM 247 100 

 

 

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: 
 

 Tak Nie Nie wiem RAZEM 

 
liczba 

osób 

% Liczb

a osób 

% Licz

ba 

osób 

% Liczba 

osób 

% 

Uczestniczę w wydarzeniach 

organizowanych przez gminę 

(kulturalnych, rekreacyjno-

sportowych, obchodach świąt 

etc.) 

182 73,68 63 25,51 2 0,81 247 100 

Biorę udział w przygotowywaniu 

gminnych wydarzeń (sam albo w 

ramach grupy, do której należę) 

76 30,77 169 68,42 2 0,81 247 100 

Należę do 

stowarzyszenia/organizacji 

pozarządowej (stowarzyszenie, 

fundacja) 

28 11,34 215 87,04 4 1,62 247 100 

Należę do nieformalnej grupy 

społecznej (koła gospodyń etc.) 

13 5,26 232 93,93 2 0,81 247 100 

Mam możliwości, by 

wypowiadać się na temat 

ważnych zagadnień (dotyczących 

gminy i mojej miejscowości) 

59 23,89 170 68,82 18 7,29 247 100 
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Jestem członkiem rady/komitetu 

(np. w szkole, klubie sportowym, 

przedsiębiorstwie) 

31 12,55 215 87,05 1 0,40 247 100 

Znam najważniejsze fakty 

historyczne dotyczące mojej 

miejscowości/gminy 

189 76,52 49 19,84 9 3,64 247 100 

Potrafię wskazać najważniejsze 

atrakcje turystyczne w okolicy 

186 75,30 50 20,25 11 4,45 247 100 

Na terenie mojej gminy mogę 

rozwijać się zawodowo 

85 34,41 129 52,23 33 13,36 247 100 

W mojej gminie powstaje wiele 

firm 

 

42 17,00 152 61,54 53 21,46 247 100 

W mojej gminie chętnie 

inwestują przedsiębiorcy 

38 15,39 126 51,01 83 33,60 247 100 

Na terenie mojej gminy są 

sprzyjające warunki dla turystów 

i osób przyjezdnych 

111 44,94 92 37,25 44 17,81 247 100 

 
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie [nazwa}? 

Odpowiedź Liczba osób % 

Zdecydowanie tak 33 13,36 

Raczej tak 139 56,28 

Trudno powiedzieć 56 22,67 

Raczej  nie 8 3,24 

Zdecydowanie nie 10 4,05 

Nie mam zdania 1 0,40 

RAZEM 247 100 
5.1 Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 Liczba osób % 

Tak 29 11,74 

Nie 218 88,26 

RAZEM 247 100 

5.2 Jakie są powody? 

 Liczba osób % 

Trudny dostęp do edukacji 0 0 

Trudny dostęp do instytucji 

kultury 

2 5,88 

Utrudniony dostęp do placówek 

opieki nad dziećmi 

2 5,88 

Brak perspektyw zawodowych 21 61,77 

Powody osobiste/ rodzinne 

 

6 17,65 

Inne  3 8,82 

RAZEM 34 100 
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6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków 

unijnych w ostatnim roku? 

 Liczba osób % 

Tak często 23 9,31 

Tak czasem 135 54,66 

Trudno powiedzieć 37 14,98 

Nie 52 21,05 

RAZEM 247 100 

 

7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą 

zainteresowaniem mieszkańców? 

 

 Liczba osób % 

Tak  165 66,80 

Ani tak, ani nie 71 28,75 

Nie 11 4,45 

RAZEM 247 100 

 

8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny 

finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? 

 Liczba osób % 

Tak często 38 15,38 

Tak czasem 139 56,28 

Trudno powiedzieć 31 12,55 

Nie 39 15,79 

RAZEM 247 100 

 

 

9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? 
 

 Liczba osób % 

Tak  156 63,16 

Ani tak, ani nie 84 34,01 

Nie 7 2,83 

RAZEM 247 100 

 

 
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? 

 Liczba 
osób 

% 

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, 

turystyki 

55 7,42 

Infrastruktura i oferta kulturalna 44 5,94 
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Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 72 9,72 

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań) 82 11,07 

Infrastruktura drogowa 126 17,00 

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne) 31 4,18 

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem 15 2,02 

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców 24 3,24 

Warunki życia osób niepełnosprawnych 34 4,59 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych 64 8,64 

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem 54 7,29 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby przed 34 rokiem życia 34 4,59 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia 34 4,59 

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez kobiety 21 2,83 

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 51 6,88 

RAZEM 741 100 

 

11. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? 

 

 Liczba osób % 

Tak znam, słyszałam/em   186 75,30 

Nie znam, nie słyszałam/em 61 24,70 

RAZEM 247 100 

 

12. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

 

 Liczba osób % 

Od znajomych, sąsiadów 36 19,35 

W instytucji (urząd, szkoła) 55 29,57 

Z lokalnej prasy 8 4,30 

Widziałem/am działania LGD 67 36,02 

Uczestniczyłem/am w działaniach 
LGD/ brałem/am udział w projekcie 

20 10,76 

RAZEM 186 100 

 

13. Czy dostrzega Pan/i pozytywne efekty działalności Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”?  

 

 Liczba osób % 

Efekty są widoczne 136 73,12 

Nie widzę efektów 5 2,69 

Nie wiem/ trudno powiedzieć 45 24,19 

RAZEM 186 100 

 

14. Z jakich źródeł chciałaby Pan/i czerpać informacje o działalności LGD? 

 

 Liczba osób % 

Broszury informacyjne 35 15,69 
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Plakaty informacyjne 24 10,76 

Strona internetowa LGD 91 40,81 

Strona internetowa JST (tzn. gmina 
Piątnica, Miastkowo, Śniadowo, 
Łomża oraz Wizna) 

27 12,11 

Imprezy promocyjne 46 20,63 

RAZEM 223 100 

 

15. Czy dotychczasowe przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne prowadzone 

przez LGD spełniły Pana/i oczekiwania? 

 

 Liczba osób % 

Tak 110 59,14 

Nie 10 5,38 

Nie wiem/ trudno powiedzieć 66 35,48 

RAZEM 186 100 

 

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? 

 

 Liczba osób % 

Informacje zamieszczone na 
stronie internetowej LGD 

50 19,38 

Informacje zamieszczone na 
stronie internetowej urzędów gmin 
członkowskich LGD 

21 8,14 

Ulotki informacyjne 72 27,91 

Wiadomości email przesyłane przez 
LGD 

3 1,16 

Szkolenia/ konsultacje LGD 32 12,40 

Informacje zamieszczane w 
lokalnych mediach 

25 9,69 

Udział w lokalnych wydarzeniach/ 
imprezach 

55 21,32 

RAZEM 258 100 

 

17. O czym chciałby Pan/i  być informowany przez LGD?  

 

 Liczba osób % 

Organizowanych naborach 
wniosków o dofinansowania 
przedsięwzięć w ramach LSR 

62 24,51 

Wynikach przeprowadzonych 
naborów wniosków o 
dofinansowanie w ramach LSR 

14 5,53 

Organizowanych konkursach na 26 10,28 
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organizację wydarzeń i imprez 
promocyjnych 

Organizowanych szkoleniach  46 18,18 

Organizowanych wydarzeniach i 
imprezach promocyjnych 

103 40,71 

Inne 2 0,79 

RAZEM 253 100 

 

 

VII. Wnioski 

 

Analiza niniejszego raportu ewaluacyjnego obejmującego swoim zakresem cały rok 2017          

nasuwa wnioski, że LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” efektywnie wydatkuje środki pieniężne 

oraz stara się osiągać zamierzone wskaźniki, cele i przedsięwzięcia LSR na okres 

programowania 2014-2020. Niewydatkowane środki przesunięto na 2018 rok. W świetle 

zgromadzonego materiału badawczego można stwierdzić, że działania prowadzone przez 

LGD w zakresie realizacji LSR okazały się wartościowe i angażujące dla odbiorców wsparcia 

mieszkańców terenu LGD. Mierzenie obiektywne efektywności realizacji LSR będzie 

możliwe po zakończeniu wdrażania LSR.  

Sporządzenie sprawozdania daje nam możliwość szerszego spojrzenia na działalność LGD 

poprzez analizę zgromadzanych informacji. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym takim 

dokumentem sporządzanym w bieżącym okresie i stanowić będzie część badania dla 

kolejnych lat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


