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I. Słownik skrótów 
 

 

LGD –Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 
 
LSR - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
RPO WP – Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
RLKS - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
 
SW- Samorząd Województwa 
 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
 
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

II. Wstęp 
 

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

planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych 

informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często 

dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu1. 

       Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017r.                         

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                    

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celem ewaluacji jest bieżąca 

analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, tak by lepiej rozumieć 

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

celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą do podejmowania decyzji                                  

o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne oraz stanowić wkład w ewaluację 

zewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić uzupełnienie monitoringu o konieczną 

interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), ocenę i rekomendację działań.  

      Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w zakresie monitoringu                         

i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2 

kładzie nacisk na zbadanie wpływu na zmianę otoczenia w wyniku przeprowadzonej interwencji 

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

że sama zmiana w kontekście funduszy unijnych jest generowana dwoma czynnikami: udziałem 

interwencji publicznej oraz czynnikami zewnętrznymi. Natomiast wpływ na otocznie jest rozumiany 

jako zmiana przypisywana wyłącznie interwencji publicznej. Komisja w odniesieniu do EFS oraz EFRR 

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

spowodowało dofinansowanie unijne. Jednakże dobra ewaluacja powinna jednocześnie odnosić 

swoje wyniki do danej polityki, która odnosi się do całości potencjalnych beneficjentów danego 

funduszu. Ponieważ to właśnie zauważone potrzeby regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym 

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

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

zniwelowany. Czy efekt udzielonych dofinansowań unijnych jest na tyle duży by był wyraźnie 

zauważalny? Innymi słowy – czy dofinansowanie okazało się pomocne. Z kolei wytyczne opracowane 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 

definiują ewaluację jako badanie społecznoekonomiczne, którego celem jest oszacowanie                            

w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, 

użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych3.  

       Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy 

wyróżnić:  

 ewaluację formatywną (ex-ante) – przeprowadzaną przed realizacją programu /projektu, 

zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana interwencja z punktu 

widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów                                 

i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja 

potencjalnych trudności w kontekście społecznym, gospodarczym, prawnym.                                                                                                         

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

Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania 

                                                   
1 http://www.ewaluacja.gov.pl/ 
2 Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion 
Fund - http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1 
3 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 
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dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.  ewaluację bieżącą (on-

going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie 

do ewaluacji mid-term nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going 

przeprowadzana jest np. w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od 

założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.  

 ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu 

/projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, 

a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów 

(oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło 

informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.  

         Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania 

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

ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe i jakościowe całości procesu wdrażania LSR 

oraz funkcjonowania LGD.  

           Raport obejmuje swoim zakresem 2019 rok i został sporządzony na podstawie prowadzonych 

przez biuro LGD rejestrów, licznika odwiedzin strony internetowej na podstawie danych uzyskanych 

od jej administratora oraz anonimowych badań ankietowych. Przeprowadzona przez nas ewaluacja 

jest ewaluacją on-going.  
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III. Zakres badania i metodologia 
 
       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. 

 

3.1 Cel i zakres badania 
 

 

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. 

Głównym celem przeprowadzonej ewaluacji była bieżąca ocena stopnia wdrażania założeń 

Lokalnej Strategii Rozwoju osiągniętego dzięki realizacji poszczególnych działań wykonanych w 2019 

roku oraz ocena funkcjonowania LGD. 

Zakres badania: 

 przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji  są zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę 

Działania „Sąsiedzi” w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju; 

 czasowy - raport dotyczy postępów realizacji LSR i funkcjonowania LGD (od 01.01.2019r. – 

31.12.2019r.); 

 przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin należących do 

Stowarzyszenia "Sąsiedzi" tj. Gminy: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Śniadowo, Wizna, gdzie 

były realizowane zadania zawarte w LSR. 

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

 Stopień realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników przewidzianych w LSR, 

 Budżet LSR, 

 Efektywność działalności biura LGD i organów Stowarzyszenia, 

 Jakość i efektywność świadczonego doradztwa, 

 Skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej, 

 Efektywność Planu komunikacji. 
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       Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania zostały przedstawione 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 1: Źródła danych oraz metody ich zbierania 

Elementy poddane badaniu  Źródła danych i metody ich zbierania  

    

Działalność LGD, pracownicy  

Badania ankietowe 

 

i funkcjonowanie Biura   

    

Skuteczność promocji  

Rejestr danych LGD 

 

i aktywizacji społeczności lokalnej 

  

   

    

Stopień realizacji celów LSR – stopień  Rejestr danych LGD  

realizacji wskaźników  Raport z warsztatu refleksyjnego  

    

Budżet LSR  Rejestr danych LGD  

    

Plan komunikacji  Rejestr danych LGD  

    

Satysfakcja mieszkańców  Badanie ankietowe  

    

Źródło: opracowanie własne  

 

         Funkcjonowanie LGD Stowarzyszenie „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 Stowarzyszenia „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. 
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3.2 Kryteria ewaluacji 
 
           

         W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:  

 kryterium skuteczności – pozwalające porównać założone do realizacji działania LSR i ich 

efekty osiągnięte w ciągu pierwszego roku funkcjonowania LGD.  

Zrealizowane działania analizowano w ujęciu:  

o ilościowym – uwzględniającym realizację wszystkich zaplanowanych zadań na 

podstawie założonych wskaźników realizacji,  

o jakościowym – w którym wzięto pod uwagę rzeczywiste efekty realizacji zadań                     

w aspekcie ich oceny przez zewnętrzną firmę doradczą, w celu zagwarantowania 

większego obiektywizmu oceny działań LGD.  

 kryterium trwałości – pozwalające na wyróżnienie pozytywnych efektów ewaluowanego 

przedsięwzięcia, które najlepiej odzwierciedlają i przyczyniają się do osiągnięcia 

oczekiwanych wyników realizacji LSR. 

 Kryterium trafności - oznacza adekwatność celów interwencji do zidentyfikowanych. 

 Kryterium użyteczności – podobnie jak w przypadku kryterium trafności określa adekwatność 

celów interwencji do zidentyfikowanych problemów grup docelowych, jednak analiza 

użyteczności jest prowadzona po zamknięciu interwencji lub w trakcie jej wdrażania. 

 Kryterium efektywności – stosunek poniesionych nakładów (finansowych, ludzkich, 

poświęconego czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów. 

 

3.3 Metody i techniki badawcze 
 

 

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i udzielenia pełnej odpowiedzi 

na pytania badawcze niezbędne było połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz 

różnorodnych metod badawczych. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie pogłębionych                                   

i szczegółowych informacji.  

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 2019 roku, tj. okresu od                 

1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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. 

W trakcie realizacji ewaluacji zastosowano następujące metody i techniki badawcze: 

1. Analiza  danych  zastanych:  treść  Lokalnej  Strategii  Rozwoju,  Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

2014-2020, w których ramach zaplanowano wsparcie realizacji RLKS, dokumenty  LGD 

dotyczące oceny projektów, sprawozdania z działalności LGD, protokoły z posiedzeń Rady, 

protokoły z posiedzeń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, protokoły z posiedzeń 

Zarządu, listy rankingowe, dane z monitoringu wdrażania LSR, rejestry danych prowadzone 

przez LGD. 

2. Badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat warunków 

życia w ich gminach: Śniadowo, Miastkowo, Łomża, Piątnica i Wizna. 
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3.4 Odbiorcy ewaluacji 
 

 

Odbiorcami niniejszego raportu będą: 

• Członkowie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”; 

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja nadzorująca wdrażanie 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.6. 

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego i Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 

kapitału społecznego; 

• Wszyscy Beneficjenci i Odbiorcy działań LGD; 

• Mieszkańcy terenu objętego zasięgiem działań LGD. 
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IV. Działalność pracy biura i organów Stowarzyszenia. 
 

4.1. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” 
 

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. 

Według umowy ramowej w biurze LGD od poniedziałku do piątku znajduje się przynajmniej 

jeden pracownik w godzinach pracy biura. 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, w tym                                      

w szczególności: 

 Gromadzenie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności biura LGD; 

 Przygotowanie i obsługa posiedzeń Rady LGD; 

 Informowanie o planowanych naborach wniosków; 

 Konsultacje z beneficjentami dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie pomocy                        

w ramach naborów wniosków prowadzonych przez LGD; 

 obsługę naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2. (PROW), działania 8.6. i 9.1. RPO 

WP 

 Świadczenie porad i udzielanie pomocy w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie 

pomocy oraz gromadzenie potrzebnej dokumentacji konkursowej; 

 Przeprowadzenie Kampanii informacyjnych: o głównych założeniach LSR; poinformowanie                   

o terminach naborów wniosków planowanych na 2019 rok, poinformowanie o tematyce                         

i terminach szkoleń, warsztatów animacyjnych realizowanych w 2019 roku; 

 Zbieranie opinii dotyczących satysfakcji potencjalnych wnioskodawców z jakości prezentacji 

informacji przez LGD; 

 Szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy; 

 Opracowywanie wydawnictwa promocyjnego; 

 Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia informującej o wszelkich 

działaniach podejmowanych przez LGD; 

 Przygotowanie i zamieszczenie artykułów informujących o wszelkich działaniach 

podejmowanych przez LGD; 

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

 Prowadzenie działań związanych z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia a także 

przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją postanowień ww. Umowy.                          

Na dzień 31.12.2019r. na umowę o pracę w biurze zatrudnionych było 3 osoby, tj. 

Renata Alejnikow - Kierownik Biura LGD - pełny wymiar czasu pracy (ostatnia z umów o pracę 

obejmuje okres programowania na lata 2014-2020 i została zawarta w dniu 01.07.2015 r. na czas 

nieokreślony); 

Daria Malinowska - Specjalista ds. projektów - pełny wymiar czasu pracy (ostatnia z umów o pracę 

obejmuje okres programowania na lata 2014-2020 i została zawarta w dniu 01.07.2015 r. na czas 

nieokreślony).  

Justyna Baczewska - Specjalista ds. wdrażania LSR – pełny wymiar czasu pracy (od 01.06.2017 r. 

umowa o pracę na czas nieokreślony). 
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Karol Sakowski  -  Specjalista ds. projektów – pełny wymiar czasu pracy ( od 03.05.2018 r. do 

14.04.2019 r. , umowa na czas określony).  

 

           Pracownicy Biura uczestniczyli także w szkoleniach: 

a) zewnętrznych 

 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego ul. Wyszyńskiego 1                            

w Białymstoku. (Tematyka:  Zasady udziału w konkursie dla partnerów  KSOW).    

 05 września 2019 r. Hotel Żubrówka w Białowieży (Tematyka: Forum Podlaskich 

Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń). 

b) wewnętrznych:  

 01.-02.06.2019 r.- tematyka: Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania; 

 23-24.11.2019 – tematyka: Podsumowanie i ocenia wdrażania RLKS w LGD Stowarzyszeniu 

,,Sąsiedzi''. Propozycje ZAKRESU WSPARCIA W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE. 

Ponadto pracownicy biura prowadzili działania związane z bieżącą obsługą działalności 

Stowarzyszenia. 

 

4.1.1 Ocena jakości doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD 

 

       W badanym okresie LGD „Sąsiedzi” dokonała oceny jakości i efektywności świadczonego 

doradztwa poprzez badanie ankietowe interesantów, którym udzielono doradztwa bezpośredniego. 

W 2019 roku odnotowano łącznie 74 osób/podmiotów4, dla których udzielono doradztwa. 25 osób 

wypełniło ankiety oceniające efektywność świadczonych usług przez pracowników biura 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.  

        Na podstawie ankiet oceniających udzielone doradztwo stwierdzono, że udział w doradztwie                               

z pracownikami biura spełnił oczekiwania wszystkich ankietowanych. Wyniki przeprowadzonych 

ankiet przedstawione są poniżej. 

 

Pierwsze pytanie dotyczyło zadowolenia z poziomu świadczonych usług. 

  
Wykres nr 1. Zadowolenie z poziomu świadczonych usług przez pracowników LGD Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

                                                   
4 Wg stanu na dzień 23.12.2019 r. 
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Na 25 ankietowanych, 25 osób było zadowolonych z poziomu świadczonych usług przez 

pracowników Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.  

 

       Następne pytanie dotyczyło czynników jakie respondenci brali pod uwagę przy ocenie 

świadczonego doradztwa. 

 

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

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 
             Według opinii 92% respondentów czynnikami przy ocenie świadczonego doradztwa były: 
kompetencje, fachowość oraz udzielone informacje. Z kolei 69 % respondentów uważało, że była to 
kultura osobista i troska o beneficjenta. Wśród opinii z kategorii inne były to wysoki poziom 
merytoryczny i komunikatywność doradcy. 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny w skali od 1 do 6 „Czy przekazywana treść spełniła Pani/ 

Pana oczekiwania?”, gdzie 6 oznacza – przerosły oczekiwania, a 1 oznacza – nie spełniły oczekiwań. 

 

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

 

  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Według skali od 1 do 6, wszyscy ankietowani są bardzo zadowoleni z udzielonego doradztwa. 

Ostatnie pytanie dotyczyło płci, przedziału wiekowego, wykształcenia, statusu zawodowego oraz 

gminy, w której mieszka ankietowany. Wśród ankietowanych było 5 mężczyzn oraz 20 kobiet                             

w większości w wieku 30-39 lat (40%), pozostałe osoby były w wieku 40-49 lat (32%), 18-29 lat (12%) 

oraz w wieku powyżej 50 roku życia (16%). 19 ankietowanych posiadało wykształcenie wyższe,                     

a 6 wykształcenie średnie. Z doradztwa skorzystały osoby z 5 gmin z obszaru LGD – gminy Łomża 

(40,00%), gminy Piątnica (12,00%), gminy Miastkowo i Śniadowo (8,00%), gminy Wizna (4,00%) oraz                 

z miasta Białystok (12%), miasta Łomża (8,00%) i gminy Jedwabne (4,00%) oraz inne 4%.  

 
Wnioski i rekomendacje wynikające z ankiet: 
  

Jak wynika z powyższej analizy doradztwo świadczone przez pracowników jest oceniane 

bardzo wysoko przez ankietowanych. Efektywność doradztwa utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Świadczy o tym duża ilość wniosków złożonych o wsparcie na realizację zaplanowanych  działań. 

Wnioski z jakości doradztwa udzielanego przez pracowników Biura LGD:  

1. Wiedza i kompetencje pracowników udzielających doradztwa zostały ocenione 

wysoko. 

2. Wiedza przekazywana przez pracowników udzielających doradztwo jest zrozumiała.   

3. Doradztwo świadczone przez pracowników biura spełnia oczekiwania potencjalnych 

beneficjentów. 

4. Należy zachować obecną jakość świadczonych usług. 
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4.2 Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” 
 

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i podejmuje najważniejsze 

dla funkcjonowania LGD decyzje.  

Do kompetencji WZC należy w szczególności: 

 uchwalenie statutu i jego zmian, 

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

 uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków, 

 wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 

 zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w szczególności dot. projektów 

realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD, 

 zatwierdzanie regulaminu wyboru projektów przez Radę, 

 udzielenie absolutorium Zarządowi, 

 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

 podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia 

 podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, 

 podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu. 

W 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi” odbyło się 4 razy – 19 

marca, 23 kwietnia, 18 września i 2 października. W tym okresie podjęto  9 uchwał,  w tym m.in.: 

 uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” (23.04.2019 

r. oraz 18.09.2019 r.) 

 uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

(23.04.2019 r.) 

 uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

(19.03.2019 r.) 

 uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” (19.03.2019 r.). 

 

Tabela 2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 2019 r. 

Lp. Numer posiedzenia Data 

posiedzenia 

Ilość osób obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość podjętych 

uchwał 

1 LGD.WZC.1.2019 19.03.2019 20 3 

2 LGD.WZC.2.2019 23.04.2019 28 5 

3 LGD.WZC.3.2019 18.09.2019 21 0 

4 LGD.WZC.4.2019 02.10.2019 19 1 

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

 

 

 

 

 



14 
 

4.3 Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

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

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

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

LGD „Sąsiedzi” w 2019 roku odbyła 14 posiedzeń. Związane one były m.in.  z oceną, wyborem 

operacji do finansowania i ustaleniem kwoty wsparcia operacji, które mają być realizowane w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Regionalnym Program Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego. Posiedzenia dotyczyły również wyboru grantów w ramach LSR LGD Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” finansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia. 

Członkami Rady są przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz 

mieszkańcy.  

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

od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. 

 

Tabela 3. Posiedzenia Rady  LGD Stowarzyszenia  „Sąsiedzi” w okresie  od 01.01.2019r. do 31.12.2019 

r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

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

L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość 

podjętych 

uchwał  

1. LGD.PR.32.2019 10.01.2019 13 2 

2.  LGD.PR.33.2019 14.01.2019 14 2 

3. LGD.PR.34.2019 21.01.2019 13 1 

4.  LGD.PR.35.2019 30.01.2019 12 9 

5. LGD.PR.36.2019 25.03.2019 15 1 

6. LGD.PR.37.2019 27.03.2019 15 1 

7. LGD.PR.38.2019 11.04.2019 15 1 

8. LGD.PR.39.2019 26.04.2019 13 1 

9. LGD.PR.40.2019 11.06.2019 14 1 

10. LGD.PR.41.2019 13.06.2019 13 22 

11. LGD.PR.42.2019 04.07.2019 13 6 

12. LGD.PR.43.2019 11.10.2019 14 13 

13. LGD.PR.44.2019 15.11.2019 14 1 

14. LGD.PR.45.2019 16.12.2019 13 1 
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4.4 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” 
 

 

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.  

Zarząd Stowarzyszenia w 2019 roku odbył 14 posiedzeń, podczas których Członkowie 

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

przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia naborów wniosków o przyznanie 

pomocy. W 2019 roku podjęto łącznie 26 uchwał. Dotyczyły one m.in. następujących zagadnień: 

 zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, 

 zatwierdzenia zmian lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów 

grantowych i procedury ich zmian, 

 w sprawie dofinansowania lokalnych wydarzeń w ramach Planu Komunikacji. 

          Jednymi z najważniejszych zagadnień, jakie zostały rozpatrzone przez Zarząd LGD 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” było zatwierdzenie zmian  procedur, wg poniższego zestawienia: 

 

Data podjęcia 

Uchwały 

Zarządu 

Tematyka uchwały  Uwagi 

07.03.2019   Uchwała dotycząca zmian w Regulaminie 

Rady oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu 

Rady LGD w zakresie: Procedur 

uzgadniania terminu i warunków naboru 

wniosków realizowanych przez podmioty 

inne niż LGD. 

 

Naniesione zmiany poprzedzone 

zostały konsultacjami społecznymi  

z lokalną społecznością według 

obowiązujących zapisów 

wynikających  z dokumentacji LGD. 

11.04.2019 Uchwała dotycząca naniesienia zmian                    

w załączniku nr 2 i nr 3 do Regulaminu 

Rady LGD 

1. Kryteriów wyboru operacji wraz                              

z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów  

2. Procedura wyboru i oceny operacji                          

w ramach LSR  

 

Naniesione zmiany poprzedzone 

zostały konsultacjami społecznymi  

z lokalną społecznością według 

obowiązujących zapisów 

wynikających  z dokumentacji LGD. 
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14.10.2019  Uchwała dotycząca naniesienia zmian                         

w załączniku nr3 do Regulaminu Rady LGD 

Procedura wyboru i oceny operacji                              

w ramach LSR 

Naniesione zmiany poprzedzone 

zostały konsultacjami społecznymi  

z lokalną społecznością według 

obowiązujących zapisów 

wynikających  z dokumentacji LGD. 

 

Ponadto członkowie Zarządu uzgadniali, konsultowali i opiniowali wiele spraw bieżących, będąc                                   

z pracownikami biura w kontakcie telefonicznym, mailowym i osobistym. 

        Poniższa tabela przedstawia intensywność prac Zarządu LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  

w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. 

 

Tabela 4. Intensywność prac Zarządu LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w okresie od 01.01.2019 do 

31.12.2019 r. 

L.p.  Numer posiedzenia Data posiedzenia Ilość osób 

obecnych na 

posiedzeniu  

Ilość podjętych 

uchwał  

1. LGD.PZ.1.2019 02.01.2019 r.  2 1 

2.  LGD.PZ.2.2019 15.02.2019 r. 2 1 

3. LGD.PZ.3.2019 07.03.2019 r. 2 2 

4.  LGD.PZ.4.2019 21.03.2019r.  2 2 

5. LGD.PZ.5.2019 11.04.2019r. 2 3 

6.  LGD.PZ.6.2019 08.05.2019r. 2 1 

7. LGD.PZ.7.2019 10.06.2019r. 2 2 

8. LGD.PZ.8.2019 12.07.2019r. 3 2 

9. LGD.PZ.9.2019 22.07.2019r. 3 1 

10. LGD.PZ.10.2019 26.07.2019r. 3 1 

11. LGD.PZ.11.2019 07.08.2019r. 3 1 

12. LGD.PZ.12.2019 11.09.2019r. 3 1 

13. LGD.PZ.13.2019 14.10.2019r. 3 7 

14. LGD.PZ.14.2019 16.12.2019 2 1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 
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V. Postęp we wdrażaniu LSR 
 
5.1 Stopień realizacji celów i wskaźników produktu LSR 
 

 

W 2019 roku LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” realizowała działania przewidziane w ramach: 

Celu ogólnego 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia 

społecznego  

 Celu szczegółowego 1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD 

 Celu szczegółowego 1.2. Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, 

szczególnie z grup  defaworyzowanych 

 

Celu ogólnego 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 

 Celu szczegółowego 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

 Celu szczegółowego 2.2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 

Celu ogólnego 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD 

 Celu szczegółowego 3.1. Integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD 

 Celu szczegółowego 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD 

 

       Stowarzyszenie „Sąsiedzi’’ zgodnie z § 25 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach 

projektów grantowych,  w dniu 30.01.2019 roku przyznało środki finansowe na realizację 7 inicjatyw 

złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2018/GR w ramach 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony 

środowiska/ekologii lub PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1.1 Promocja obszaru oraz działania na rzecz krzewienia 

kultury  i tradycji, w tym realizacja projektu współpracy, w zakresie tematycznym „Działania 

promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa 

przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, 

imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji”.  

       Zgodnie z Zał. do Uchwały XXXV/134/19 Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” przyznano środki 

organizacjom społecznym, które przedstawione zostały w Tabeli nr 5. 

 

Tabela nr 5. Lista przyznanych grantów przez Radę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  

„Sąsiedzi” złożonych w ramach Naboru 3/2018/GR w zakresie tematycznym „Działania promocyjne, 

informacyjne przyczyniające się do zachowania i /lub upowszechniania dziedzictwa 

przyrodniczego/środowiska naturalnego (np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, konkursy, publikacje, 

imprezy itp.)” lub „Promocja obszaru  oraz działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji” 

 

Lp. Nazwa 

grantobiorcy 

Tytuł zadania  Wnioskowana 

kwota grantu 

Ustalona 

kwota 

grantu przez 

LGD 

Poziom 

dofinan. 

1 Fundacja 

EKOSTER 

„Tu żyję, to znam, tu działam, 

czyli mieszkańcy gmin 

Piątnica, Łomża, Śniadowo, 

Miastkowo i Wizna wspólnie 

tworzą książkę o swoim 

środowisku” 

10 000,00 10 000,00 100% 

2 Stowarzyszenie „Nie wyrzucaj, wykorzystaj” – 10 000,00 10 000,00 100% 
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Rozwoju Gminy 

Piątnica 

warsztaty ekologiczne oraz 

promocja działań na rzecz 

ochrony środowiska 

3 Stowarzyszenie 

„Nasze Miejsce” 

Ocalić od zapomnienia – 

utworzenie Sali pamięci 

Rodziny Jabłońskich  

10 000,00 10 000,00 100% 

4 Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Śniadowie 

Działania wzmacniające 

kapitał społeczny oraz 

promujące obszar LGD 

10 000,00 10 000,00 100% 

5 Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej 

„MODZEL” 

EKO Majówka w Modzelach 10 000,00 10 000,00 100% 

6 Fundacja Działań 

Lokalnych 

LOGOS 

Plener Malarski – Ziemia 

Łomżyńska pędzlem 

malowana  

10 000,00 10 000,00 100% 

7 Fundacja Działań 

Lokalnych 

LOGOS 

„Bez cudu nad Narwią nie 

byłoby cudu nad Wisłą” – 

rekonstrukcja walki o Forty w 

Piątnicy 1920 

10 000,00 10 000,00 100% 

Razem: 70 000,00  70 000,00  

Źródło:http://lgd-sasiedzi.pl/images/dokumenty/wyniki/prow2/3/Lista_przyznanych_ grantow.pdf 

 

     Wszystkie wnioski o dofinansowanie działań lokalnych jakie zostały złożone w ramach naboru 

3/2018/GR zakwalifikowano do dofinansowania.  

     W roku objętym analizą przeprowadzono również 12 naborów wniosków o przyznanie pomocy                    

w ramach finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 8.6), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 9.1.) 

oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.   

 

NABÓR Nr 1/2019  

Czas trwania naboru: od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 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: 490 000,00 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 12 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę  

840 000,00 zł. W ramach naboru  4 beneficjentów podpisało  już umowę. 3 wnioski zostały 

odrzucone przez UM.  7 wniosków mieści się w limicie dostępnych środków.  

 

NABÓR Nr 2/2019  

Czas trwania naboru: od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 7 (Projekty 

dotyczące dziedzictwa kulturowego), DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ 
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PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Cel ogólny 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD  

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

oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.3: Inwestycje kierowane w zakresie funkcji turystycznych i kulturalnych 

obiektów z wyłączeniem funkcji jedynie sakralnej  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 168 935,01 zł.  

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

168 935,01 zł. i na tę całą kwotę podpisano umowę.  

 

NABÓR Nr 3/2019  

Czas trwania naboru: od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 8 (Projekty 

z zakresu infrastruktury społecznej), DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ 

PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Cel ogólny 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD  

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

oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.4: Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 627 882,02 zł.  

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

621 867,76  zł. W ramach naboru  1 wnioskodawca wycofał projekt a drugi wniosek został odrzucony.  

 

NABÓR Nr 4/2019  

Czas trwania naboru: od 20.05.2019 r. do 03.06.2019 r.  

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

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

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Cel ogólny : 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 

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

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2 Rewitalizacja małej skali  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 1 427 727,23 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  

1 158 058,65 zł. W ramach naboru  1 wnioskodawca wycofał projekt, a pozostałe wnioski są w UM                                       

i czekają na rozpatrzenie.  

 

NABÓR Nr 5/2019 

Czas trwania naboru: od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.  

Zakresy tematyczne naboru: rozwój 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.  
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Przedsięwzięcie 2.1.1: Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury 

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

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 677 983,60 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o udzielenie wsparcia ( z czego 1 

wniosek został wycofany)  na łączną kwotę 635  371,07 zł.  

 

NABÓR Nr 6/2019  

Czas trwania naboru: od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, Typ projektu nr 8 (Projekty              

z zakresu infrastruktury społecznej), DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ 

PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Cel ogólny 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD  

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

oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.4: Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 313 955,28 zł.  

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

313 934,72  zł.  

 

NABÓR Nr 7/2019  

Czas trwania naboru: od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r.  

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

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

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Cel ogólny : 2: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD 

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

i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2 Rewitalizacja małej skali  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 500 476,38 zł.  

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

499 999,96 zł. Wnioski są w UM i czekają na rozpatrzenie.  

 

NABÓR Nr 8/2019  

Czas trwania naboru: od 20.11.2019 r. do 17.12.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz Społeczny, Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR) 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 3. Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD 

Cel szczegółowy 3.2. Podniesienie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 1 163 172,73 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę                

1 156 731,15 zł  
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NABÓR Nr 9/2019  

Czas trwania naboru: od 20.11.2019 r. do 04.12.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz Społeczny, Typ projektu nr 3 (Bezzwrotne wsparcie 

dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) DZIAŁANIE 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

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

Cel szczegółowy 1.1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 : Tworzenie mikroprzedsiębiorstw (EFS)  

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 719 285,60 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęły  3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 

1 401 267,82  zł . 

 

NABÓR Nr 10/2019  

Czas trwania naboru: od 27.11.2019 r. do 11.12.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz 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 I: 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: 340 866,28zł.  

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

327 525,32  zł . 

 

NABÓR Nr 11/2019  

Czas trwania naboru: od 27.11.2019 r. do 11.12.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz 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 I. 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: 633 827,00 zł.  

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

616 159,60 zł . 

 

NABÓR Nr 12/2019  

Czas trwania naboru: od 27.11.2019 r. do 11.12.2019 r.  

Zakres tematyczny naboru: Europejski Fundusz Społeczny, Typ projektu nr 9 (Wsparcie usług 

opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług 

asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności) DZIAŁANIE 

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój 
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lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 

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

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

de faworyzowanych 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2: Rozwój usług społecznych 

Limit środków wskazany w ogłoszeniu: 600 000,00 zł.  

W ramach przeprowadzonego naboru nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. 
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Poniższe tabele przedstawiają stan realizacji wskaźników na dzień 31.12.2019 r. Wskaźniki zrealizowane oznaczają liczbę operacji oraz zadań grantowych, 

na które w 2019 roku zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy. 
 
 

Tabela nr 6: Stopień realizacji celu ogólnego 1 i wskaźników LSR  
 

          

ZREALIZOWANO W 
POPRZEDNICH OKRESACH 

SPRAWOZDAWCZYCH 

   

ZREALIZOWANO 

  
 

               
 

  CEL OGÓLNY 1        2017-2018    W 2019   
 

      

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU 
                  

 

                         

  

WZROST KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OBSZARU LGD 
I WSPARCIE WŁĄCZENIA 
SPOŁECZNEGO 

      

WARTOŚĆ 
       

WARTOŚĆ 
      

 

                     
 

                      
 

         

z JEDNOSTKĄ 
   

STAN 
REALIZACJI 
w % 

   

z JEDNOSTKĄ 
   

STAN 
REALIZACJI 

w % 
  

 

                     
 

          MIARY        MIARY       
 

                      
 

  

1.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze 
LGD    

1.1.1.Liczba operacji polegających na wsparciu 
przedsiębiorczości (leader) – stan docelowy 
28, w tym:    

23 nowych miejsc 
pracy 

   

82,14% 

   

2 nowe miejsca 
pracy 

   

96,15% 

  
 

      

- Liczba zrealizowanych operacji polegających 
na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 
stan docelowy 26               

 

  
    

- Liczba zrealizowanych operacji polegających 
na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 
stan docelowy 2     0     0,00 %    

2 nowe miejsca 
pracy    100,00 % 

  
 

  
    

1.1.2. Tworzenie mikroprzedsiębiorstw 
(EFS):  
- Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie    0    0,00 %    0    0,00% 

  
 

  

1.2. Podniesienie kompetencji zawodowych 
osób z obszaru LGD, szczególnie z grup 
defaworyzowanych  

   1.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców obszaru LGD 
- Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie – stan 
docelowy – 5 osób  

   

 

   

 

   

 

   

 

  
 

                   
 

        0    0,00%    19    380,00%   
 

      - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych    0    0,00%    16    106,60%   
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wsparciem w programie – stan docelowy 15 
osób 

      1.2.2. Rozwój usług społecznych                   
 

      

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie – stan 
docelowy – 30 osób    0    0,00%    0    0,00%   

 

      

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie – stan docelowy – 120 
osób    0    0,00%    48    40,00%   

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

W ramach Celu ogólnego 1 realizowane są operacje związane z finansowaniem działalności gospodarczej, w ramach której planuje się utworzenie nowych 

miejsc pracy (działania finansowane zarówno ze środków PROW-Leader, jak i ze środków RPO WP – funduszu EFS), jak również operacje dotyczące 

podniesienia kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych. Poniższe tabele prezentują realizację przedsięwzięć w 

ramach Celu 1.  

Tabela nr 7. Realizacja przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy5 - wg stanu na 31.12.2019 r. 

Wskaźnik produktu: 
 

Stan docelowy Aktualny stan realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji w 
% 

Pozostałe 
wskaźniki do 
realizacji 

- Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa  
- Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

26 
 
2 

24 
 
2 

96,15 
 
100 

2 
 
0 

Limit środków (zł) Indykatywny 
limit środków z 
LSR 

Wykorzystany limit 
środków/ zablokowane 
środki 

Wykorzystanie 
budżetu w % 

Pozostałe 
środki 

2 375 000,00 2 285 896,00 99,20 19 104,00 

 

                                                   
5 W ramach naboru nr 1/2019  czterech wnioskodawców podpisało umowę o przyznanie pomocy, a w ramach naboru nr 4/2017 podpisanych zostało 7 umów o przyznanie 
pomocy, w ramach naboru nr 2/2018 podpisanych zostało 13 umów o przyznanie pomocy. 
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Tabela nr 8. Realizacja przedsięwzięcie 1.2.1: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LGD6- wg stanu na 31.12.2019 

 

Wskaźnik produktu: 
 

Stan 
docelowy 

Aktualny stan 
realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji 
w % 

Pozostałe 
wskaźniki do 
realizacji 

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie  
(EFS-typ 1) 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  
(EFS-typ 1) 

5 
 
15                               

19 
 
16                  

380 
 
106,67 

0 
 
0                                                                      

Limit środków (zł) Indykatywny 
limit 
środków z 
LSR 

Wykorzystany 
limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w 
% 

Pozostałe 
środki 

745 000,00 404 133,72 54,25 340 866,28 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD „Sąsiedzi” 

Tabela nr 9. Realizacja przedsięwzięcia 1.2.2: Rozwój usług społecznych7 – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Wskaźnik produktu: 
 

Stan 
docelowy 

Aktualny stan 
realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji 
w % 

Pozostałe 
wskaźniki do 
realizacji 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (EFS-typ 6 ) 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie  
(EFS-typ 9) 

120 
 
30                  

48 
 
0     

40,00 
 
0 

72 
 
30 
                                                                       

Limit środków (zł) Indykatywny 
limit 
środków z 
LSR 

Wykorzystany 
limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w 
% 

Pozostałe 
środki 

1 500 000,00 266 173,00 17,74 1 233 827,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD „Sąsiedzi”                                                                                                                                                      

                                                   
6 W ramach naboru nr: - 7/2018 został złożony 1 wniosek i została podpisana umowa  o dofinansowanie, nr 10/2019 został złożony 1 wniosek 
7 W ramach naboru nr 3/2018 (EFS-typ6) został złożony 1 wniosek i została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach naboru 11/2019 zostały złożone 2 wnioski                                   
o dofinansowanie, a w ramach naboru 12/2019 nie został złożony żaden wniosek. 
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 Tabela nr 10: Stopień realizacji celu ogólnego 2 i wskaźników LSR. 

 
 
        

ZREALIZOWANO W 
POPRZEDNICH OKRESACH 

SPRAWOZDAWCZYCH 

   

ZREALIZOWANO 

  
 

             
 

 
CEL OGÓLNY 2 

   

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU 

  2017-2018     W 2019   
 

                      
 

                      
 

                        

 

WZROST 
ATRAKCYJNOŚCI 

     

WARTOŚĆ 
   

STAN 
REALIZACJI 

w % 

   

WARTOŚĆ 
    

STAN REALIZACJI 
w % (ogółem) 

  
 

                  
 

                   
 

       z JEDNOSTKĄ       z JEDNOSTKĄ      
 

                   
 

 OBSZARU LGD       MIARY       MIARY       
 

                        
 

                       
 

 

2.1. Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej 
kulturalnej oraz 
rewitalizacji i poprawa 
estetyki miejscowości na 
obszarze 
LGD 

   2.1.1.Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów   13 obiektów    43,33%    5     60,00%   
 

    2.1.2. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów   1,89 km2    252,00%    0     252,00%   
 

    2.1.3. 
Liczba zabytków nieruchomych /ruchomych objętych 
wsparciem 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

                  
 

      

1 
 

0    

50,00% 
 

0,00%    

3 
 

1     

200,00% 
 

100,00%   
 

    

2.1.4.  
Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- 
zawodowej 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością   

0 
 
 
 

0    

0,00% 
 
 
 

0,00%    

0 
 
 
 

0     

0,00% 
 
 
 

0,00%   
 

                        

 

2.2. Podniesienie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

   
2.2.1.  
Liczba inicjatyw/ działań/ warsztatów z zakresu ochrony 
środowiska/ ekologii 
Liczba publikacji związanych z ochroną środowiska obszaru 
LGD 

  
              

  
 

                      
 

    

Liczba inicjatyw/ działań/ warsztatów z zakresu ochrony 
środowiska/ ekologii zrealizowanych przez organizacje 
pozarządowe                   

 

    Liczba inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD                   
 

                       
  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia  „Sąsiedzi” 
 
W poniższych tabelach przedstawiono realizacje wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć wraz z wykorzystanym limitem środków. 

 
 



27 

 

Tabela nr 11. Realizacja przedsięwzięcia 2.1.3:  Inwestycje kierunkowe w zakresie funkcji turystycznych ni kulturalnych obiektów z wyłączeniem funkcji 

jedynie sakralnej8 – stan na 31.12.2019 r.  

Wskaźnik produktu: 
 

Stan docelowy Aktualny stan 
realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji 
w % 

Pozostałe 
wskaźniki do 
realizacji 

- Liczba zabytków nieruchomych/ruchomych objętych wsparciem (EFRR- 
typ 7) 

- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (EFRR-typ 7) 

2           

1                  

4 

1                       

200,00 

100,00 

0 

0  

Limit środków (zł) Indykatywny limit 
środków z LSR 

Wykorzystany limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w % 

Pozostałe środki 

700 000,00 671207,63 9,89 28 792,37 

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

 

Tabela nr 12. Realizacja przedsięwzięcia 2.1.1: Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, 

techn. na obszarze LGD (leader)9 wg stanu na 31.12.2019 r. 
Wskaźnik produktu: 
 

Stan docelowy Aktualny stan 
realizacji wskaźnika 

Stan realizacji 
w % 

Pozostałe wskaźniki 
do realizacji 

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów  
 

30 18 
 

60,00 12 

Limit środków (zł) Indykatywny limit 
środków z LSR 

Wykorzystany limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w % 

Pozostałe środki 

2 305 000,00 1 627 016,40 70,59 677 983,60 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 
                                                   
8 W ramach naboru nr: 
- 6/2017 (EFRR – typ 7) zostały złożone 3 wnioski, a podpisana została 1 umowa o dofinansowanie, 
-  8/2018 (EFRR – typ 7) zostały   złożone 2 wnioski i podpisane zostały  2 umowy o dofinansowanie, 
- 2/2019 (EFRR – typ 7) został  złożony 1 wniosek i podpisana została 1 umowa o dofinansowanie. 
9 W ramach naboru nr : 
- 3/2017  podpisanych zostało 5 umów o przyznanie pomocy,  
- 1/2018 podpisane zostały 3 umowy o przyznanie pomocy, 
- 11/2018 podpisana została 1 umowa o przyznanie pomocy, 
- 5/2019 zostało  złożonych 5 wniosków,  1 wniosek został wycofany, a pozostałe są w trakcie rozpatrywania przez SW, dlatego wartości wskaźników nie zostały uwzględnione 
w tabeli. 
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Tabela nr 13. Realizacja przedsięwzięcia 2.1.2: Rewitalizacja małej skali10 – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Wskaźnik produktu: 
 

Stan docelowy Aktualny stan realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji 
w % 

Pozostałe wskaźniki 
do realizacji 

- Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 
 (EFRR-typ9) 

0,75                          1,89                         252 0                                                                 

Limit środków (zł) Indykatywny limit 
środków z LSR 

Wykorzystany limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w % 

Pozostałe środki 

2 177 652,00 749 924,77 34,44 1427727,23 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

Tabela nr 14. Realizacja przedsięwzięcia 2.1.4:  Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej11 – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
Wskaźnik produktu: 
 

Stan docelowy Aktualny stan 
realizacji 
wskaźnika 

Stan realizacji w 
% 

Pozostałe wskaźniki 
do realizacji 

- Liczba  wybudowanych/przebudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – 
zawodowej (EFRR- typ 8) 
- Liczba obiektów dostosowanych  do potrzeb osób z 
niepełnosprawn. (EFRR-typ 8) 

1 
 
 
1  

0 
 
 
0  

0 

 

0 

1 

 

1                                      

Limit środków (zł) Indykatywny limit 
środków z LSR 

Wykorzystany limit 
środków 

Wykorzystanie 
budżetu w % 

Pozostałe środki 

800 000,00 172 117,98 21,51 627 882,02 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 
 
 
 

 

                                                   
10 W ramach naboru nr 5/2017 (EFRR – typ 9) zostało złożonych 5 wniosków, a podpisanych zostało 4 umowy o dofinansowanie. W ramach naboru 4/2019 zostało złożonych 
5 wniosków, ale 1 został wycofany, a w ramach naboru 7/2019 zostały złożone 2 wnioski. 
11 W ramach naboru nr: 
- 7/2017 (EFRR – typ 8) zostały złożone 2 wnioski, a podpisana została 1 umowa o dofinansowanie, która nie realizuje powyższych wskaźników., 
- 3/2019  zostały złożone 2 wnioski, z czego 1 został wycofany, a drugi odrzucony, 
- 6/2019 zostały złożony 1 wniosek 
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Tabela nr 15. Stopień realizacji celu ogólnego 3 i wskaźników LSR  
 

 ROZWÓJ KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 

              
 

        ZREALIZOWANE W 
OKRESIE 2017-2018 

   
ZREALIZOWANE W 2019 ROKU 

  
 

              
 

 

 

   NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU                   
 

        WARTOŚĆ    STAN 
REALIZACJI 

w % 

   WARTOŚĆ    STAN 
REALIZACJI w 

% 

  
 

         z JEDNOSTKĄ       z JEDNOSTKĄ      
 

         MIARY       MIARY      
 

 

3.1. Integracja i 
aktywizacja 
mieszkańców obszaru 
LGD 

   3.1.1. w ramach Aktywizacji                    
 

    Liczba imprez/wystaw/targów, w których LGD brała udział    7 szt.    38,89    3 szt.    55,55   
 

    Liczba publikacji promujących obszar LGD    2 szt.    50,00    1 szt.    75,00   
 

    Liczba zrealizowanych konkursów dla mieszkańców    1 szt.    50,00    0 szt.    50,00   
 

    Liczba targów/ imprez kulturalnych, w których LGD brała udział    1 szt.     100,00    0 szt.    100,00   
 

    

Liczba działań aktywizujących/promujących 
dobre praktyki    

9 szt.  
   69,23    

3 szt.  
   92,31   

 

    3.1.1. w ramach Projektu Współpracy                   
 

     Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy    0    0,00    0    0,00   
 

     Liczba działań zrealizowanych w ramach projektu współpracy    0    0,00    0    0,00   
 

     Liczba publikacji wydanych w ramach projektu współpracy    0    0,00    0    0,00   
 

     

Liczba zrealizowanych projektów współpracy obejmujących wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk    0    0,00    0    0,00   

 

     Liczba przygotowanych projektów współpracy    0    0,00    0    0,00   
 

     Liczba wizyt studyjnych    0    0,00    0    0,00   
 

     3.1.1. OPERACJE GRANTOWE                   
 

     

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR    0    0,00    3    100,00   

 

     Liczba inicjatyw związanych z promocją obszaru LGD    0    0,00    4    133,33   
 

 

3.2.  
Podniesienie kwalifikacji 
mieszkańców obszaru 
LGD 

   3.2.1. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD    
62 

   
25,31 

   
98 

   
65,31 

  
 

    Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 
programie 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem programie 

              
 

       

4 
 

6    

40,00 
 

40,00    

0 
 

4    

40,00 
 

66,67   
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         W poniższej tabeli wskazano Stopień realizacji przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego na obszarze LGD z uwzględnieniem wykorzystanej alokacji.  

 

Tabela nr 16. Realizacja przedsięwzięcia 3.2.1:  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na 

obszarze LGD12 wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 
Wskaźnik produktu: 
 

Stan 
docelowy 

Aktualny 
stan 
realizacji 
wskaźnika 

Stan 
realizacji w 
% 

Pozostałe 
wskaźniki 
do realizacji 

- Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania  kompetencji lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 
(EFS- typ 5) 
- Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone w 
programie (EFS- typ 5) 
- Liczba nauczycieli objętych wparciem w  
programie (EFS- typ 5) 
 

 
245 
 
 
10 
 
 
15 
                                  

 
160 
 
 
4 
 
 
10 
                               

 
65,31 
 
 
40 
 
 
66,67 

 
85 
 
 
6 
 
 
5                                                        
                                      

Limit środków (zł) Indykatywny 
limit środków 
z LSR 

Wykorzysta-
ny limit 
środków 

Wykorzysta
nie budżetu 
w % 

Pozostałe 
środki 

1 396 428,40 233 254,87 16,70 1 163 173,53 

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

 

5.2 Stopień realizacji budżetu 
 

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

14 933 366,00 złotych, z czego: 

 4 750 000,00 zł przeznaczone jest na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

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

 95 000,00 zł zaplanowano na realizację projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”,  

 2 050 000,00 zł 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) 

 4 360 714,00 zł przeznaczone jest na realizację LSR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Działanie 9.1. (EFS) 

 

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

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

Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 ujęte w tabeli nr 17.  

 

 

                                                   
12 W ramach naboru nr: 
- 4/2018 (EFS – typ 5) zostały złożone 2 wnioski, z czego 1 został wycofany.  Podpisana została 1 umowa o 
dofinansowanie,  
- 12/2018  został złożony 1 wniosek, z którego wnioskodawcą została podpisana umowa, 
- 8/2019 zostały złożonych 5 wniosków 
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Tabela nr 17. Realizacja rzeczowa i finansowa zaplanowanego budżetu LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

 Ogółem Wydatkowano 
w latach 2016-
2018 

Wydatkowano 
w 2019 roku  

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

4 750 000,00 3 414 099,95 1 195 317,07 

realizację projektów współpracy w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania 

95 000,00 0,00 0,00 

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

2 050 000,00 749 441,46 300 419,71 

- Aktywizacja 620 000,00 180 636,43 70 007,06 

- koszty bieżące  1 430 000,00 568 805,03 230 412,65 

RAZEM (PROW) 6 895 000,00 4 163 541,41  1 495 736,78 

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

3 677 652,00 1 404 485,63 1 910 120,54 

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

4 360 714,00 903 562,39 0,00 

OGÓŁEM 14 933 366,00 6 471 589,43 3 405 857,32 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

        Jak wynika z analizy powyższych danych, budżet przeznaczony na realizację działań przez LGD 

„Sąsiedzi”  został wydatkowany na poziomie 66,14%, gdzie wykorzystanie środków na realizację LSR 

według stanu na 31.12.2019 roku w ramach:  

 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” wynosi 97,04% 

 poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania wynosi 0,00% 

 podziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” wynosi 51,21% 

 w ramach RPO WP – Działanie 8.6. (EFRR) wynosi 90,13% 

 w ramach RPO WP – Działanie 9.1. (EFS) wynosi 20,72%. 

       W tabelach nr 18, 19, 20 przedstawiono wydatkowanie środków na Poddziałanie: „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 

funduszu EFRROW (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), EFRR (w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego) oraz EFS (w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego). 
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Tabela nr 18. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFRROW z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

Lp Zakres 

tematyczny 

2016 2017 2018 2019 Plan alokacji 

środków 

% reali-

zacji 

1 Wsparcie 

przedsiębiorczo

ści 

395 896,00 490 000,00 910 000,00 490 000,00 2 375 000,00 96,25 

2 Rozwój 

ogólnodostęp-

nej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej, 

lub kulturalnej/      

1 064 283,60 0,00 562 732,80 635 371,07 2 305 000,00 98,15 

3 Operacje 

grantowe  

0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 

 Ogółem 1 460 179,60 490 000,00 1 472732,80 1 195 371,07 4 750 000,00 97,04 

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

 

Tabela nr 19. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFRR z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

Lp Zakres 

tematyczny 

2016 2017 2018 2019 Plan alokacji 

środków 

% 

realizacji 

1 Typ operacji 8. 

Projekty z 

zakresu 

infrastruktury 

społecznej 

0,00 172 117,98 0,00 313 934,72 800 000,00 60,76 

2 Typ operacji 9: 

Rewitalizacja 

małej skali 

0,00 749 924,77 0,00 1 427 250,81 2 177 652,00 99,98 

3 Typ operacji 7: 

Projekty 

dotyczące 

dziedzictwa 

kulturowego 

0,00 110 175,68 372 267,20 168 935,01 700 000,00 93,05 

 Ogółem 0,00 1 032 218,43 372 267,20 1 910 120,54 3 677 652,00 90,13 

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

 

Tabela nr 20. Wydatkowanie środków w ramach funduszu EFS z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

Lp. Zakres tematyczny 2016 2017 2018 2019 * Plan alokacji 

środków 

% 

realizacji 

1 Typ operacji 1: 

Programy podnoszące 

aktywność i mobilność 

zawodową oraz 

zdolności do 

0,00 0,00 404 133,72 0,00 745 000,00 54,25 
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zatrudnienia grupy 

osób biernych 

zawodowo 

2 Typ operacji 3: 

Bezzwrotne wsparcie 

dla osób 

zamierzających 

rozpocząć prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

0,00 0,00 0,00 0,00 719 285,60 0,00 

3 Typ operacji 5: 

Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego 

na obszarze LGD 

0,00 0,00 233 255,67 0,00 1 396 428,40 16,70 

4 Typ operacji 6: 

Programy Aktywności 

Lokalnej 

0,00 0,00 266 173,00 0,00 900 000,00 29,57 

 Typ operacji 7: Usługi 

reintegracji społeczno-

zawodowej 

skierowanej do osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym 

świadczonym przez CIS 

i KIS 

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

zlikwidowano 

na rzecz Typu 

operacji 5 

0,00 

5 Typ operacji 9: 

Wsparcie usług 

opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych oraz 

usług asystenckich dla 

osób z 

niepełnosprawnościami 

świadczonych w 

lokalnej społeczności 

Typ operacji 9 wprowadzono w 

2019 roku 

0,00 600 000,00 0,00 

6 Typ operacji 10: 

Działania skierowane 

do rodzin, w tym rodzin 

przeżywających 

trudności opiekuńczo-

wychowawcze, dzieci i 

młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem 

społecznym 

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

zlikwidowano 

na rzecz Typu 

operacji 9 

0,00 

 Ogółem 0,00 0,00 903 562,39 0,00 4 360 714,00 20,72 

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

 

         Analizując tabele nr 18,19, 20 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 nie jest zagrożone. Realizacja budżetu w ramach ww. funduszy osiągnęła poziom powyżej 

90,00%, przy czym budżet w ramach EFS z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 został wydatkowany na poziomie zaledwie 20,72%. Tak niskie 
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wykorzystanie funduszy w ramach RPO WP z Osi Priorytetowej IX (fundusz EFS) związane było z 

brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych realizatorów w typie operacji 7: Usługi reintegracji 

społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

świadczonym przez CIS i KIS13, typie operacji 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym14 oraz typie operacji 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz 

usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. Mimo 

ogłoszonych naborów na powyższe typy projektów nie zostały złożone żadne wnioski. 

             Po dokonaniu zmian w zakresie przesunięcia środków z Typu projektu 7. Usługi reintegracji 

społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

świadczonym przez CIS i KIS na Typ projektu 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na 

obszarze LGD, w ramach Naboru 8/2019 złożono w sumie 5 wniosków o dofinansowanie projektów 

na kwotę 1 156 731,15 zł, co pozwala przypuszczać, iż przesunięcie środków okazało się bardzo 

dobrym rozwiązaniem. Przy obecnym wykorzystaniu środków finansowych, składanych wniosków 

przez beneficjentów wynika jest potrzeba przesunięcia środków z Typu projektu 9 na działania 

cieszące się dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców w szczególności na wsparcie 

przedsiębiorczości (albo na Typ projektu 1 albo na Typ 3).  Potrzeba ta wynika z dużego ożywienia 

gospodarczego i potrzeby tworzenia nowych miejsc pracy. 

          Po analizie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach EFS wynika, iż wnioski złożone 

poprawnie pod względem formalnym i zgodnych z LSR LGD „Sąsiedzi” opiewają na kwotę 

2 782 575,44 zł. Te wnioski zostaną przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

         Reasumując, na tempo wydatkowania środków związanych z wdrażaniem LSR mają także wpływ 

opóźnienia w weryfikacji wniosków przez Samorząd Województwa. LGD zachowuje terminy 

wynikające z obowiązujących przepisów i wytycznych, czego niestety nie można powiedzieć                                 

o terminach określonych dla Samorządu Województwa. Na tempo wydatkowania środków przez 

wnioskodawców ma również wpływ przyjęta w województwie ich wielofunduszowość, z czym wiąże 

się zaangażowanie kilku departamentów w opiniowanie propozycji zmian, w szczególności zmian 

procedur. Powoduje to znaczne wydłużenie procesu akceptacji i konieczność aktualizacji przyjętych 

planów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 Pomimo trzy krotnie ogłaszanego naboru brak zainteresowania tym działaniem 
14 Pomimo trzy krotnie ogłaszanego naboru brak zainteresowania tym działaniem 



35 
 

5.3 Realizacja Planu Komunikacji 
 

        W związku z planowanymi naborami w 2019 roku, LGD „Sąsiedzi” zorganizowała spotkania 

informacyjno-konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami chcącymi uzyskać informacje dotyczące 

opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach w/w typów operacji z zakresu 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 oraz projektów grantowych, tj.: 

1. w dniu 11.04.2019r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży  dotyczące 

realizacji i rozliczania projektów grantowych w ramach PROW na lata 2014-2020; 

2. w dniu 08.11.2019 roku w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży  dotyczące  

tematyki realizacji projektów współfinansowanych z EFS, Typ projektu nr 5 (Wsparcie małych 

szkół kształcenia ogólnego na obszarze LGD) oraz Typ projektu nr 3 (Bezzwrotne wsparcie dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) w ramach RPOWP 

2014-2020, 

Ponadto w dniu 25.02.2019 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbył się 

warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  
Skuteczność przekazywania informacji na temat działalności i promocji LGD oraz działań 

związanych z wdrażaniem LSR można zmierzyć między innymi na podstawie licznika odwiedzin 

strony internetowej.  
W analizowanym okresie były prowadzone działania komunikacyjne związane                                            

z informowaniem lokalnej społeczności o możliwości uczestnictwa w doradztwie prowadzonym 

przez pracowników LGD przed naborami, na których potencjalni beneficjenci mogli uzyskać 

informacje o warunkach i możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach projektów 

grantowych, projektów z poddziałania 19.2. PROW, działania 8.6. i 9.1. RPO WP. Jako środek 

przekazu informacji wykorzystywana była strona internetowa LGD a także informacje wysyłane 

drogą e-mailową do gmin należących do LGD „Sąsiedzi”.  

Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych przedstawione są w Tabeli nr 21. 
 

Tabela nr 21. Realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku  
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 11 

1.2. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba spotkań 1 

 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba uczestników 15 

 Badanie ankietowe po spotkaniu 15 

1.3.  Liczba odwiedzin na stronie internetowej LGD 
 

752 640 
 

1.4 Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w gminach należących 
do LGD 

15 

1.5 Eventy i imprezy 0 

1.6 Konkursy/działania edukacyjne dla mieszkańców  0 

2.  Kampanie promocyjne dotyczące wdrażania LSR  

2.1 Liczba wyjazdów studyjnych 1 

2.2. Imprezy /wystawy/targi, w których LGD brała udział 3 

2.3. Liczba działań aktywizujących/promujących dobre praktyki 3 

2.4 Publikacja promująca obszar LGD 1 
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2.5 Liczba szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, w których LGD 
brała udział 
 

5 

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

50 

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

 

3.1. Artykuł  lub ogłoszenie w prasie 0 

3.2 Artykuł na stronie internetowej LGD 1 

3.3 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - liczba spotkań 0 

4. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji  i 
rozliczenia projektów 

 

4.1. Liczba osób w Biurze LGD 74 

4.2. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 1 

5. Informacje na temat możliwości włączenia się do 
realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści. 
Informacja na temat możliwości samo zatrudnienia, bądź 
objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych 
projektów 

 

5.1.  Zamieszczenie artykułów na stronach internetowych LGD oraz 
gmin 

1 

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

5.3 Organizacja spotkania informacyjno- konsultacyjnego 0 

6.  Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych   

6.1 Liczba sfotografowanych zrealizowanych projektów i 
upublicznienie na stronie internetowej LGD lub w formie 
ulotki 

7 

6.2 Organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych 1 

7. Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów  

 Zebranie ankiet (online oraz po doradztwie) 25 

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

0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD „Sąsiedzi” 

           Należy uznać, że wykorzystane przez LGD „Sąsiedzi” kanały komunikacji pozwoliły na dotarcie 

do szerokiego grona odbiorców, a sposób przygotowania materiałów informacyjnych był skuteczny                                

i pozwolił na podniesienie poziomu wiedzy o działaniach realizowanych przez LGD oraz założeniach 

Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwościach uzyskania dofinansowania. 

W 2019 roku został także ogłoszony konkurs pn. „Aktywni Mieszkańcy”. W ramach 

przedsięwzięcia zorganizowano: 

1.  „Korowód Bożonarodzeniowy” w Piątnicy Poduchownej. To wydarzenie miało na celu 

kultywowanie lokalnych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Podczas 

spotkania z uczniami i mieszkańcami gminy Piątnica w dniu 19.12.2019 roku w Parku przy 

Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy odbyło się wspólne śpiewanie kolęd                                

i pastorałek. Na uroczystości nie zabrakło również tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. 

Składaniu życzeń przez zgromadzonych mieszkańców towarzyszyła oprawa artystyczna 

przygotowana przez uczniów gminnych szkół z Dobrzyjałowa, Piątnicy, Jeziorka, Rakowa – 

Boginie oraz Zespół Seniorów Piątniczanie. Podczas organizowanego spotkania z 

mieszkańcami został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejsza Piątnicką Gwiazdę Betlejemską.  

W konkursie wzięło udział 18 grup. Prace wyróżniały się techniką zdobień oraz 
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pomysłowością autorów. Jury oceniało prace konkursowe pod względem zgodności                            

z tradycją, samodzielności oraz pomysłowości. 

        W ramach dobrych praktyk zorganizowano warsztaty z carvingu, które odbyły się w świetlicy 

wiejskiej w Giełczynie które odbyły się w dniu 27.11.2019 r. Spotkanie miało za zadanie prezentację 

sztuki carvingu czyli warsztaty w zakresie wykonywania dekoracji z owoców i warzyw. W spotkaniu 

wzięło udział 25 mieszkańców LGD. 

         Ponadto, w dniu 25.02.2019 roku w Łomży odbyło się także spotkanie przedstawicieli LGD –                      

w szczególności członków Rady, Zarządu, pracowników biura oraz innych członków LGD w celu 

przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego – elementu ewaluacji wewnętrznej on-going 

wprowadzonej do realizacji przez LGD zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Wytyczne 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).  Z kolei, w dniu 27.11.2019 roku odbyło się również 

spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Giełczynie nt. prezentacji projektów realizowanych                          

i zrealizowanych w ramach EFRR Działania 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie  na wdrażanie operacji w 

ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

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

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

się w promocję, organizację działań na rzecz mieszkańców i beneficjentów obszaru LGD, a także 

uczestniczy w imprezach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Aktywna 

działalność biura LGD zaspokaja potrzeby informacyjne społeczności lokalnej. 

        Można stwierdzić, iż działania prowadzone przez biuro LGD mają pozytywny wpływ na możliwość 

poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a wsparcie doradcze pozwala na 

zidentyfikowanie innych możliwości uzyskania dotacji ze środków unijnych. Biuro wspiera 

wnioskodawców przy identyfikacji trudności związanych z ubieganiem się o pomoc, w interpretacji 

obowiązujących przepisów oraz stara się rozwiązywać trudności, które pojawiają się w szczególności 

przy ocenie wniosków składanych dalej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego                      

w Białymstoku. Pracownicy LGD uczestniczyli w wielu lokalnych imprezach organizowanych przez 

gminy i organizacje z terenu działania LGD jak również w wyjazdach zewnętrznych. 
  
 
 
 
 
 



38 
 

VI. Badanie satysfakcji mieszkańców za rok 2019 

 
6.1 Opis grupy badanej 
 

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe, 

którego celem było 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. Ankieta zawierała 17 pytań oraz metryczkę. Rozkład 

odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiają poniższe wykresy.  
W badaniu uczestniczyło 246 osób, byli to mieszkańcy pięciu gmin z obszaru działania LGD 

„Sąsiedzi”: Gmina Łomża – 50 ankietowanych, Piątnica – 50 ankietowanych, Miastkowo – 47 

ankietowanych, Śniadowo – 50 ankietowanych i Wizna – 49 ankietowanych. Wśród mieszkańców 

biorących udział w badaniu 52,54% stanowiły kobiety, a 47,56% mężczyźni. w badanej grupie najwięcej 

było osób w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia (40,65%), 35-50 lat (23,98%), następnie 25-34 

lata (19,92%), do 25 roku życia (15,45%).   
        Według statusu na rynku pracy rozkład ankietowanych przedstawia się następująco: 

 

Wykres nr 4. Rozkład ankietowanych ze względu na status na rynku pracy 
 

 
 

Ponad 35% osób biorących udział w badaniu jest zatrudniona poza rolnictwem. Wśród 

ankietowanych 15% stanowią osoby zatrudnione w rolnictwie, 13 % stanowią osoby uczące 

się/studiujące, natomiast 5% prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałą grupę osoby bezrobotne                  

i inni.  
Według podziału ankietowanych ze względu na wykształcenie 71 osób posiada wykształcenie 

średnie, 55 osób podstawowe, 48 osób wykształcenie zasadnicze zawodowe, 43 osoby posiada 

wykształcenie wyższe magisterskie, 16 osób licencjat/inżynier, zaś 13 osób - policealne. Dokładny, 

procentowy rozkład ankietowanych przedstawia wykres nr 5. 
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Wykres nr 5. Rozkład ankietowanych ze względu na wykształcenie 
 

 
 
 
     Według wielkości gospodarstwa rolnego rozkład ankietowanych przedstawia poniższy wykres. 
 
Wykres nr 6. Rozkład ankietowanych ze względu na wielkość gospodarstwa rolnego  

 

 
Ponad połowa ankietowanych nie posiada gospodarstwa rolnego, zaś 23% ankietowanych 

posiada gospodarstwo do 5 ha. Najmniej liczniejszą grupą respondentów są osoby mające                                      
w posiadaniu gospodarstwa rolne powyżej 21 ha (stanowią oni zaledwie 4% ankietowanych).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%

20%

29%

5%

7%

17%

podstawowe zawodowe średnie policealne licencjat/ inżynier magister

58%

23%

7%

8%

3%

1%

nie posiadam gospodarstwa rolnego do 5 ha 5-10 ha 11-20 ha 21-50 ha > 50 ha
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6.2. Wyniki badania ankietowego 

 

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 7. Rozkład ankietowanych według oceny stwierdzenia „W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie 

zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie 

swoje podstawowe potrzeby” 

 

 

  
 

Badani najczęściej wybierali odpowiedź „raczej tak” oraz „zdecydowanie tak”- kolejno po 112                   

i 56 ankietowanych, co pozwala ocenić gminy należące do LGD „Sąsiedzi” jako miejsce dobre do życia. 

Spora część ankietowanych – 47 osób odpowiedziała „raczej tak/ raczej nie” uznając tym samym że 

istnieją również obszary, w których życie w danej gminie nie stwarza możliwości do realizowania 

podstawowych potrzeb badanych. Na poniższym wykresie pokazano w jakim stopniu ankietowani wg 

poszczególnych gmin zgadzają się lub nie ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do 

życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”. 

 

Wykres nr 8. Rozkład ankietowanych w podziale na poszczególne gminy należące do LGD „Sąsiedzi” według 

oceny stwierdzenia „W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest 

dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby” 
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Drugie pytanie oceniało stwierdzenie „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie 

poprawiły się”. 

Wykres nr 9. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza 

ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się” 

 
 

       Odpowiadając na drugie pytanie, 65% ankietowanych, że warunki do życia w ich gminie poprawiły 

się („zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 22% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trochę tak/trochę 

nie, a 8% ankietowanych odpowiedziało „raczej nie”. Brak poprawy stwierdza 1% ankietowanych 

natomiast 4% nie ma zdania na ten temat. 

       Na poniższym wykresie wskazano w jakim stopniu ankietowani wg poszczególnych gmin zgadzają 

się lub nie ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”. 
 

Wykres nr 10. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wg poszczególnych gmin na pytanie „W jakim stopniu zgadza 

się Pan/Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się” 
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      Kolejne pytanie dotyczyło oceny swojej gminy pod względem różnych czynników/działań, które 

przedstawia poniższy wykres. 

 
Wykres nr 11. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją gminę pod 
względem wymienionych czynników/działań” 

 
 

         W większości czynniki opiniowane przez mieszkańców zostały ocenione na podobnym poziomie 

zaznaczając głównie odpowiedzi „dobrze” oraz „trochę dobrze/ trochę źle”. Najwięcej wskazań na źle                

i bardzo źle oceniono przede wszystkim działania na rzecz: 

 możliwości zatrudnienia poza rolnictwem (20,73% ankietowanych dla tej kategorii) przy 

jednoczesnej ocenie „bardzo dobrze” i „dobrze” na poziomie 41,63% ankietowanych (dla tej 

kategorii); 

 kobiet (19,92% ankietowanych dla tej kategorii) przy jednoczesnej ocenie „bardzo dobrze”                     

i „dobrze” na poziomie 41,46% ankietowanych (dla tej kategorii); 

 osób powyżej 50 roku życia (18,70% ankietowanych dla tej kategorii) przy jednoczesnej ocenie 

„bardzo dobrze” i dobrze” na poziomie 39,84% ankietowanych (dla tej kategorii); 

 bezrobotnych (17,89% ankietowanych dla tej kategorii) przy jednoczesnej ocenie „bardzo 

dobrze” i „dobrze” na poziomie 43,49% ankietowanych (dla tej kategorii). 

        Ankietowani najlepiej wyrazili się o atrakcyjności turystycznej (63,01%), infrastrukturze (60,16%), 

promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki (59,35%) , działań i usprawnień 

na rzecz osób niepełnosprawnych (59,35%), a także o działaniach na rzecz infrastruktury i oferty 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej (58,94%). 

        W następnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ustosunkowanie się do konkretnych 

stwierdzeń dotyczących 2019 roku. 
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Wykres nr 12. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Proszę ustosunkować się do poniższych 
stwierdzeń dotyczących ostatniego roku” 
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     Zdecydowana większość – 59,76% badanych uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez gminę,               

z czego 75,20% nie bierze udziału w przygotowywaniu gminnych wydarzeń. Członkami organizacji 

pozarządowych jest 21,14% ankietowanych natomiast do nieformalnej grupy społecznych należy 8,94%. 

Zdecydowana większość ankietowanych nie należy do organizacji pozarządowych – 78,86% ani nie zrzesza 

się w nieformalnych grupach – aż 90,65%. Jedynie 32,11% ankietowanych uznała, że ma możliwość 

wypowiadać się na temat ważnych zagadnień dotyczących gminy i swojej miejscowości. 

     Analizując pozostałe pytania ankietowe można wywnioskować, iż ponad połowa respondentów (54,06%) 

zna najważniejsze fakty historyczne dotyczące swojej miejscowości/ gminy, a 67,07% ankietowanych potrafi 

wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy. O wiele słabiej wypadają wyniki badania dotyczących 

atrakcyjności gminy pod względem gospodarczym i ekonomicznym w ocenie respondentów. 31,30% 

badanych uważa, że na terenie gminy nie ma sprzyjających warunków dla turystów i osób przyjezdnych przy 

jednoczesnej odpowiedzi „nie wiem” na poziomie 28,86%. 35,37% ankietowanych uważa, że na terenie jej 

gminy nie prowadzone są inwestycje przez przedsiębiorców, zaś 40,65% badanych w ogóle nie ma na ten 

temat wiedzy. Jednak, co istotne – aż 58,94% ankietowanych uważa że na terenie ich gmin można rozwijać 

się zawodowo. 

        Kolejne pytanie dotyczyło oceny warunków życia w gminie. 
 
Wykres nr 13. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków życia                             
w Pańskiej gminie” 

 

 
 

Ponad 2/3 ankietowanych (76,82%) stwierdziła, że są oni zadowoleni z warunków życia w swojej gminie. 

Odpowiedź „zdecydowanie tak” zaznaczyło 14,63%, a „raczej tak” 62,19%. Niezadowoleni stanowią 4,47% 

mieszkańców, zaś „trudno powiedzieć” wskazali w 17,48%.  

Na poniższym wykresie wskazano w jakim stopniu ankietowani wg poszczególnych gmin wskazali swoje 

zadowolenie z warunków życia w swojej gminie. 
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Wykres nr 14. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wg gmin na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków 
życia w Pańskiej gminie” 

 

 
 

Następne pytanie i dotyczyło rozważań ankietowanych co do zmiany miejsca zamieszkania. 

 
  
Wykres nr 15. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy rozważa Pan/Pani zmianę miejsca 
zamieszkania?” 
 

 

Większość ankietowanych – bo aż 89,02% dobrze czuje się w swojej gminie i nie rozważa 

zmiany miejsca zamieszkania. Nad przeprowadzką zastanawia się jedynie 10,98 % ankietowanych.  
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W przypadku, gdy ankietowani odpowiedzieli, że zastanawiają się nad zmianą miejsca 

zamieszkania, kolejne pytanie dotyczyło powodów, które skłoniły ankietowanego do podjęcia takiej 

decyzji. Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie okazało się, iż najczęstszymi powodami 

skłaniającymi mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania jest brak perspektyw zawodowych, 

utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi, trudny dostęp do edukacji, powody osobiste/ 

rodzinne. 

Następnie mieszkańcy obszaru LGD zostali zapytani czy w 2019 roku osobiście korzystali                          

z obiektów finansowanych ze środków unijnych. 
 
 
Wykres nr 16. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pan/Pani osobiście korzystała/a                                          
z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku” 

 

 
 

Ponad połowa ankietowanych - 64% korzystała z infrastruktury/obiektów finansowanych ze 

środków unijnych w ostatnim roku. Z obiektów tych nie korzystało 2% mieszkańców. 12% 

ankietowanych nie ma świadomości czy infrastruktura/ obiekty z których osobiście korzystali są 

dofinansowane ze środków unijnych. 
 

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę zainteresowania mieszkańców 

projektami związanymi z poprawą infrastruktury. 
 
Wykres nr 17. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Czy Pani/Pan zdaniem projekty związane                               
z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców” 
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        Zdecydowana większość ankietowanych- 61% uznała, że projekty związane z poprawą 
infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Odpowiedź „ani tak, ani nie” wskazało 35% 
respondentów. Na poniższym wykresie wskazano w jakim stopniu ankietowani wg poszczególnych 
gmin wskazali swoje odpowiedzi w zakresie ich zadowolenia z poprawy infrastruktury w swojej 
gminie. 

 
Wykres nr 18. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wg poszczególnych gmin na pytanie: Czy Pani/Pan zdaniem 
projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców” 

 
 

W kolejnym punkcie pytano mieszkańców o uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach czy 

festynach finansowanych ze środków unijnych. 

Ponad 85% odpowiedzi mieszkańców na to pytanie mówi o tym, że korzystają oni                             

z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowane ze środków unijnych w ostatnim 

roku. Osoby korzystające czasem z projektów finansowanych ze środków unijnych stanowią ponad 

połowę ankietowanych (57,31%), natomiast 9,76% nie do końca wie, czy korzystali oni z takich 

projektów. Taki stan może wynikać z odpowiedniej liczby organizowanych wydarzeń                                          

i wystarczającego informowania o źródłach finansowania wydarzeń. 

 
Wykres nr 19. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy Pan/Pani osobiście korzystał/a z projektów 
takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku” 
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Na poniższym wykresie wskazano czy respondenci wg poszczególnych gmin korzystali z projektów 

takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w 2019 roku. 
 

Wykres nr 20. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wg poszczególnych gmin na pytanie „Czy Pan/Pani osobiście 
korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych                                
w ostatnim roku” 
 

 
 

Następne pytanie dotyczyło oceny zainteresowania mieszkańców projektami finansowanymi 

ze środków unijnych w zeszłym roku jak na przykład szkolenia, spotkania, festyny. Mieszkańcy                             

w większości uznali, że projekty finansowane ze środków unijnych cieszą się zainteresowaniem 

mieszkańców. Odpowiedzi „ani tak ani nie” udzieliło 97 badanych, a „tak” aż 133 mieszkańców. 
 
Wykres nr 21. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem projekty te cieszą się lub 
nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców” 
 

 
 

Na wykresie nr 22 zobrazowano odpowiedzi respondentów wg poszczególnych gmin. 
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Wykres nr 22. Rozkład odpowiedzi ankietowanych wg poszczególnych gmin na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem 
projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców” 
 

 
 

 
      Jak wynika z analizy powyższego wykresu w gminie Łomża i gminie Piątnica najwięcej 

mieszkańców  cieszy się z możliwości korzystania z projektów dofinansowanych ze środków unijnych. 

Odpowiedź „tak” wskazało aż 64,00%, przy 0,00% zaznaczeniu odpowiedzi „nie”. Obojętnie do tego 

zagadnienia podchodzi najwięcej mieszkańców z gminy Wizna (53,05% wskazań), z kolei najwięcej 

wskazań dotyczących braku zainteresowania tą problematyką wskazali mieszkańcy gminy Śniadowo, 

zaznaczając opcję „nie” w 26%.   

         W dalszej kolejności zapytano o obszar działań, na które mieszkańcy chcieliby przeznaczyć 

dodatkowe środki, jeżeli byłyby dostępne. 

         W pierwszej kolejności ankietowani przeznaczyliby dodatkowe środki na infrastrukturę drogową 

(30,49%), na działania na rzecz pobudzenia społecznego mieszkańców (27,64%), na infrastrukturę                       

i ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną (odpowiednio: 26,83% i 25,20%). Najmniej osób 

przeznaczyłoby dodatkowe środki na działania ułatwiające założenie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (11,38%),  umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia (12%), przez 

kobiety (12,60%) i przez osoby przed 34 r.ż. (13,01%). Wyniki badania zaprezentowane zostały na 

wykresie nr 23. 
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Wykres nr 24. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/Pani 
możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej 
wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności” 

 
 

Następnie mieszkańcy zostali zapytani o znajomość Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

”Sąsiedzi”. Odpowiedzi kształtują się następująco: 
 
Wykres nr 25. Rozkład ankietowanych według znajomości LGD 
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Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców (78,86%) zna Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”. Najbardziej rozpoznawalne jest ono w gminie Łomża                           

i gminie Piątnica (po 82,00% wskazań), z kolei najmniej rozpoznawalne jest w gminie Śniadowo 

(70,00% wskazań).  

 
Wykres nr 26. Rozkład ankietowanych według znajomości LGD w poszczególnych gminach 
 

 
 

 

Ankietowani, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie, w dalszej kolejności 

wskazali sposób, w jaki dowiedzieli się o Lokalnej Grupie Działania. Na pytanie odpowiedzi udzieliło 

194 osoby. 
 
Wykres nr 27. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie „W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani                               
o Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi” 
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Najwięcej osób o LGD dowiedziało się przez dostrzeżenie działań LGD Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” (31,71% wskazań), następnie poprzez uczestnictwo w działaniach realizowanych przez LGD 

(19,51 % wskazań) oraz od znajomych/sąsiadów (13,41 % wskazań). 

Kolejne pytania dotyczyły efektów działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi”, źródeł z których mieszkańcy chcieliby czerpać informacje o działalności LGD oraz                                   

o prowadzonych przez LGD działaniach informacyjno-promocyjnych. Poniżej zamieszczono wyniki 

przeprowadzonych badań w ww. zakresie tematycznym. 

 

Tabela nr 22. Czy dostrzega Pan/i pozytywne efekty działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi”? 

 Liczba osób % 

Efekty są widoczne 172 69,92 

Nie widzę efektów  14 5,69 

Nie wiem/ trudno powiedzieć 60 24,39 

RAZEM 246 100,00 

 

Tabela nr 23. Z jakich źródeł chciałaby Pan/i czerpać informacje o działalności LGD? 

 

 Liczba osób % 

Broszury informacyjne 45 18,29 

Plakaty informacyjne   17 6,91 

Strona internetowa LGD 90 36,59 

Strony internetowe JST 41 16,67 

Imprezy promocyjne 53 21,54 

Razem 246 100,00 

 

Tabela nr 24. Czy dotychczasowe przeprowadzone działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez 

LGD spełniły Pana/i oczekiwania? 

 Liczba osób % 

TAK 146 67,59 

NIE  21 9,72 

Nie wiem/ trudno powiedzieć 49 22,69 

RAZEM 216 100,00 

 
 
 

Tabela nr 25. 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 41 19,52 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej urzędów 

gmin członkowskich LGD 

22 10,48 

Ulotki informacyjne 54 25,71 

Wiadomości email przesyłane przez LGD 7 3,33 

Szkolenia/ konsultacje LGD 17 8,09 

Informacje zamieszczane w lokalnych mediach 39 18,57 

Udział w lokalnych wydarzeniach/ imprezach 30 14,3 

RAZEM 210 100,00 
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Tabela nr 26. O czym chciałby Pan/i być informowany przez LGD? 

 Liczba osób % 

Organizowanych naborach wniosków o dofinansowania 

Przedsięwzięć w ramach LSR 

65 32,02 

Wynikach przeprowadzonych naborów wniosków o 

dofinansowanie w ramach LSR 

12 5,91 

Organizowanych konkursach na organizację wydarzeń i 

imprez promocyjnych 

33 16,26 

Organizowanych szkoleniach 35 17,24 

Organizowanych wydarzeniach i imprezach promocyjnych 58 28,57 

Inne 0 0,00 

RAZEM 203 100,00 

 

6.3 Wnioski z badania ankietowanego 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” cieszy się bardzo dużą rozpoznawalnością 

wśród mieszkańców obszaru LGD. Ankietowani nie do końca potrafią stwierdzić czy ich gminy są 

miejscem do życia, w którym mogą realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby, jednak 

większość z nich uważa, że warunki do życia w gminach uległy poprawie w stosunku do ubiegłego 

roku. Najważniejsze problemy, które wskazywano to zbyt mało działań na rzecz osób po 50 roku 

życia, kobiet, bezrobotnych oraz kiepskie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Mieszkańcy 

najwięcej pozytywnych opinii wyrazili na temat atrakcyjności turystycznej, infrastrukturze, promocji 

dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki, działań i usprawnień na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a także  o działaniach na rzecz infrastruktury i oferty kulturalnej, sportowej                      

i rekreacyjnej. 

Z analizy ankiet wynika, iż istnieje potrzeba większego dofinansowania działań w sferze 

infrastruktury drogowej, infrastruktury i oferty społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, oraz 

zwiększenia miejsc pracy poza rolnictwem. Należy również wzmocnić działania mające na celu 

zwiększenie zaangażowania społecznego w sprawy lokalne. Mieszkańcy chętnie uczestniczą                                 

w wydarzeniach organizowanych przez LGD, ale niewielka część z nic bierze również udział w ich 

przygotowaniu. Ponad 2/3 ankietowanych jest zadowolona z warunków życia w swojej gminie. 

Osoby, które rozważają ewentualną zmianę miejsca zamieszkania jako powód podają głównie brak 

perspektyw zawodowych, trudny dostęp do placówek opieki nad dziećmi i powody osobiste/ 

rodzinne. W tych obszarach należałoby zintensyfikować przyszłe działania. 

           Analiza wyników ankiet kierowanych do mieszkańców wskazywała również na bardzo dobry 

poziom organizacji działań, przygotowanie osób przeprowadzających szkolenia i opracowywanych 

materiałów szkoleniowych. Członkowie LGD pytani o propozycje działań usprawniających działanie 

LGD wskazywali na konieczność zwiększenia aktywności członków, ich uczestnictwo w walnych 

zebraniach, wspólnej wymiany doświadczeń i współpracy członków stowarzyszenia. Członkowie LGD 

wskazywali, że działalność jest widoczna szczególnie na różnego rodzaju targach oraz wydarzeniach 

gminnych  i pojawiała się na portalach informacyjnych. Informacje były w ocenie członków LGD 

przejrzyste i czytelne. 
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VII. Wnioski 
 

Poprzez analizę niniejszego raportu ewaluacyjnego obejmującego swoim zakresem okres od 

1.01.2019 r. do 31.12.2019r. można wnioskować, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

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

wskaźniki celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Mówi o tym analiza 

postępu finansowego oraz realizacji wskaźników produktu. 

        Najskuteczniej trwała realizacja wskaźników dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji                  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dla działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego, które odbyły się zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów, planem komunikacji 

oraz planem szkoleń. Osiągnięte wskaźniki pozwoliły na ich realizację odpowiednio w 97,04%                         

i 90,13%. Słabo z kolei wypadła realizacja wskaźników w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego (fundusz EFS), tj. na poziomie 20,72%. Jednak mimo tak niskiej realizacji wskaźnika 

można przypuszczać, że realizacja Działania 9.1. nie jest zagrożona. W odpowiedzi na nabory 

wpłynęły bowiem wnioski o dofinansowanie projektów, które np. dla Typu operacji nr 3 (Bezzwrotne 

wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) przewyższyły 

kwotę zaplanowaną na realizację tego typu operacji. Jedynie na Typ projektu nr 9 (Wsparcie usług 

opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług 

asystenckich dla osób  z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności) nie wpłynęły 

żadne wnioski. W związku z czym LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” będą  negocjować z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, możliwość przeniesienia alokacji z tego 

działania na działania cieszące się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych 

Wnioskodawców. 

          Wszelkie procedury i dokumenty wewnętrzne LGD na bieżąco są dostosowywane do obecnie 

obowiązujących przepisów  i wraz z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system 

wdrażania LSR. 

           Z uwagi na zidentyfikowanie zagrożenia w obszarze realizacji RPO, tj. osiągniecie w ramach LSR 

wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1. 

przewidzianych do osiągnięcia do końca programowania, tj.  realizacji działań w programie EFS w: 

a) typie operacji 7: Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonym przez CIS i KIS.  

b) typie operacji 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym podjęto 

decyzję o przeniesienie środków na typy operacji cieszące się większym zainteresowaniem 

beneficjentów. Mimo ogłoszonych naborów na Typ operacji 7 i 10 nie zostały złożone żadne 

wnioski. Wniosek: Beneficjenci nie byli zainteresowani tym działaniem z uwagi, iż są oni już 

zaangażowani w realizację podobnego typu działań w ramach Osi Głównych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  

             Poziom wdrażania LSR nie jest zależny jedynie od LGD. Na osiągane efekty składa się 

aktywność potencjalnych beneficjentów. Można nawet wskazać, iż wzrasta ona z naboru na nabór. 

Przy naborach z EFS i EFRR da się zauważyć małe zainteresowanie z uwagi na bardzo trudną 

dokumentacje i dużą liczbę odrzucanych wniosków. Drugim ważnym czynnikiem, który wpływa na 

stan wdrażania LSR jest tempo obsługi wniosków o przyznanie pomocy. Opóźnienia nie tylko 

negatywnie wpływają na stan realizacji LSR, ale także powodują, że część wnioskodawców rezygnuje 

z możliwości uzyskania wsparcia.  

          Wydłużający się okres weryfikacji wniosków  oraz brak możliwości dokonania modyfikacji                             

w późniejszym okresie powoduje, iż wnioskodawcy wdrażają projekty w pierwotnym kształcie, co 
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może przyczyniać się do mniejszej konkurencyjności i  wydajności zrealizowanego  działania. Biorąc 

pod uwagę szybkie zmiany w otoczeniu niezwykle istotne jest przyspieszenie w zakresie oceny 

wniosków, żeby umożliwić wnioskodawcom szybszą realizację projektów. 

          Budżet przeznaczony na realizację działań w 2019 roku został wydatkowany na bardzo wysokim 

poziomie – dotyczy to w szczególności środków zaplanowanych na realizację LSR z funduszu EFRROW 

i EFRR, a pozostałe środki przesunięto na kolejne lata. Aktywność LGD w realizacji działań 

wspierających realizację LSR była wysoka i koncentrowała się zwłaszcza w obszarze działań 

informacyjno-promocyjnych jak również integracji lokalnej społeczności. Pozytywną rolę                                       

w motywowaniu lokalnych podmiotów i mieszkańców do korzystania ze środków przeznaczonych na 

realizację LSR odegrało doradztwo i działalność informacyjno-promocyjna, jaką LGD prowadziło 

wśród lokalnej społeczności. 

W 2020 roku LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” będzie nadal ogłaszać nabory wniosków zgodnie                                                   

z harmonogramem, a także realizować krajowy projekt współpracy. Będą także podejmowane 

działania promocyjne i informacyjne związane z kolejnymi naborami. 
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