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I. WSTĘP. 

  

W poniższym dokumencie przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego „Ewaluacja z postępów w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Spichlerz 

Żuławski”. Dokument obejmuje tym samym syntetyczne podsumowanie ilościowe  

i jakościowe procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy 

Działania w latach 2009 – 2015 (wg stanu na początek maja 2015 roku). Analizę - jak 

opisano to szczegółowo w rozdziałach dotyczących metodologii badania - oparto przede 

wszystkim o założenia badań ewaluacyjnych przedstawionych w samej LSR – w rozdziale  

13 Strategii.  

Analiza przedstawiona w poniższym opracowaniu objęła podsumowanie i ocenę wpływu na 

realizację LSR działań podejmowanych przez LGD w latach 2009 - 2015, tj. 

 wynikach naborów wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania 

„Spichlerz Żuławski” w okresie 2009 r. – 2015 r. w ramach działania „Wdrażanie 

Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, 

 działań związanych z budżetem w ramach „Funkcjonowania LGD, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” przeprowadzonych w latach 2009 – 2015 r.,  

Powstał w ten sposób obraz efektów realizacji przez LGD działań na końcowym 

etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawione opracowanie ma charakter 

podsumowania zarówno ilościowego jak i jakościowego procesu wdrażania Strategii w życie.  

W przypadku podsumowania ilościowego przedstawiono podstawowe dane ilościowe 

dotyczące działalności Stowarzyszenia w latach 2009 – 2015 - liczby oraz wartości 

złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów oraz analizę tych 

danych z uwzględnieniem struktury przestrzennej (podział na poszczególne gminy objętej 

LSR) oraz strukturę wg. rodzajów beneficjantów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. 

Jednocześnie analiza zawiera szczegółowe dane dotyczące: ilości złożonych wniosków, 

wartości złożonych wniosków, wartości dofinansowania o jakie ubiegali się wnioskodawcy, 

średnich wartości projektu i dofinansowania przypadającego na jeden projekt, liczby 

beneficjentów którzy składali wnioski. Dla przejrzystości i obiektywności analizy 

zaprezentowanych danych, podano je zarówno w liczbach bezwzględnych jak  

i w odniesieniu do liczby mieszkańców danego obszaru (gminy). Końcowym efektem tych 

analiz jest przedstawienie stanu stopnia realizacji Strategii w związku z przeprowadzonymi  

w latach 2009 - 2015 działaniami oraz wynikające z tego wnioski i rekomendacje na 

przyszłość w odniesieniu przede wszystkim do analizy stopnia realizacji budżetu Strategii 

oraz analizy stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu założonych 

w ramach LSR.  
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W drugiej części dokumentu przedstawiono także analizę jakościową dotychczasowego 

funkcjonowania LGD z punktu widzenia kryteriów i procedur oceny projektów, procesu 

przeprowadzenia poszczególnych naborów, działań informacyjnych i aktywizacyjnych  

wraz ze wskazaniem ewentualnych uwag oraz rekomendacji, które należałoby uwzględnić  

w kolejnych latach funkcjonowania Grupy. Zasadniczym elementem drugiej  

z przedstawionych części była analiza przeprowadzonych badań ankietowych wśród 

członków LGD oraz analiza wyników spotkań fokusowych.   

Dla czytelności wprowadzanych danych, zaprezentowano je w treści opracowania w ujęciu 

graficznym oraz tabelarycznym.  
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II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE. 

 

Założenia metodologiczne przedmiotowego dokumentu bazują zarówno na 

doświadczeniach regionalnych i krajowych w prowadzeniu badań ewaluacyjnych 

dotyczących wpływu funduszy pomocowych UE na rozwój społeczno – gospodarczy 

regionu/kraju jak i odnoszą się do specyfiki Programu Leader oraz doświadczeń Lokalnej 

Grupy Działania Spichlerz Żuławski. Należy jednak podkreślić, iż z uwagi na bardzo 

niewielkie dotychczasowe doświadczenia w skali kraju dotyczące ewaluacji stanu realizacji 

przez Lokalne Grupy Działania realizowanych przez nie Strategii, a tym samym braku 

wypracowanych wzorców dotyczących stricte Osi 4 Leader, przedstawione poniżej 

opracowanie – jego zakres oraz metodologia – ma w dużej mierze charakter autorski, 

wypracowany przez autorów przedmiotowego opracowania.  

Dla przyjętych metod realizacji badania oparto się o obowiązujące powszechnie  

w skali kraju wytyczne dla badań ewaluacyjnych dotyczących badania oddziaływania 

wsparcia funduszy UE na sytuację regionów/kraju. Do dokumentów tych należały przede 

wszystkim: 

 Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju - 

opracowany przez firmę EGO s.c. na potrzeby MRiRW, 

 Przewodnik po metodach ewaluacji: Wskaźniki monitoringu i ewaluacji, 

Dokument roboczy nr 2 opracowany przez Komisję Europejską, sierpień 2006 r., 

 Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych - Czy Twój projekt 

przyniósł oczekiwane korzyści?, Krajowa Jednostka Oceny Departament 

Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa, marzec 2009, 

 Teoria i praktyka zastosowania metod pozyskiwania danych z systemów 

monitoringu dla ewaluacji - sposoby weryfikacji i kontroli rzetelności i jakości 

danych monitoringowych - Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 

 Proces przeprowadzenia ewaluacji ex-ante i on-going w ramach narodowego 

planu rozwoju z uwzględnieniem etapów prac: planowanie, projektowanie  

i realizacja ewaluacji – wkład do procedur operacyjnych ewaluacji w Polsce - 

Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 

 Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. 

Nowy okres programowania 2007-2013. Metodologiczne dokumenty robocze. 

Dokument Roboczy Nr 4, 
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 Analiza raportów z ewaluacji mid-term programów współfinansowanych przez UE 

– wnioski dla polskiego systemu ewaluacji, 

 Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła 

ich pozyskiwania (m.in. wskaźniki, dane z monitoringu, inne). Budowanie 

informacji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji – wnioski dla Krajowej 

Jednostki Oceny. 

Jednocześnie jak opisano to szczegółowo poniżej, głównym dokumentem, który wytyczał 

zakres i kierunki przeprowadzenia przedmiotowego badania były zapisy rozdziału 13. LSR  

tj. „Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej”, w którym zawarto główne 

przesłanki prowadzenia przyszłych badań ewaluacyjnych dotyczących procesu wdrażania 

Strategii.   

W pracach nad oceną wpływu LSR na sytuację w regionie korzystano także  

z doświadczeń z przeprowadzonych dotychczas ewaluacji w naszym kraju, które zostały 

przedstawione w bazie badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w Polsce od momentu 

wejścia naszego kraju do UE opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju1.  

Na podstawie danych tej bazy dokonano analizy badań ewaluacyjnych przede wszystkim 

związanych z rozwojem obszarów wiejskich, do których należy zaliczyć głównie dokumenty: 

 Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-

2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN, 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR), Politechnika Wrocławska, 

Wrocław, czerwiec 2007r. 

 „Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie 

Rozwoju - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, 

 Działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”- 

aktywność inwestycyjna gmin w województwach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, 2008 r., 

 Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grudzień 2006,   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx 
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III. CELE I METODOLOGIA BADANIA. 

 

Ewaluacja dotycząca oceny efektów realizowanych przedsięwzięć i ich wpływu na 

realizację założeń Strategii będzie oparta zgodnie z założeniami Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju na następujących zasadniczych elementach a jednocześnie odpowiadała będzie 

na następujące pytania badawcze: 

 Jakie są efekty działań i operacji realizowanych w ramach poszczególnych 

przedsięwzięć – w tym zakresie oparto się przede wszystkim o realizację 

poszczególnych przedsięwzięć w ujęciu finansowym, 

 Jaki jest wpływ realizacji poszczególnych działań i operacji na zrealizowanie 

założeń poszczególnych przedsięwzięć założonych do realizacji w Strategii - 

analiza ilości projektów realizowanych w ramach każdego z przedsięwzięć i ocena 

przedsięwzięć najczęściej oraz najrzadziej realizowanych, 

 Jaki jest wpływ realizacji poszczególnych operacji na osiągnięcie założeń celów 

szczegółowych wyznaczonych w ramach Strategii - analiza ilości projektów 

wybranych do realizacji przyczyniających się do realizacji poszczególnych celów 

szczegółowych LSR wraz z oceną celów, które są najlepiej oraz najgorzej 

realizowane, 

 Jaki jest wpływ realizacji poszczególnych operacji na osiągnięcie celów ogólnych 

wyznaczonych w ramach LSR - analiza ilości projektów wybranych do realizacji 

przyczyniających się do spełnienia założeń poszczególnych celów głównych  

wraz z oceną, które z celów głównych są najlepiej a które najgorzej realizowane, 

 Jaki jest wpływ realizacji poszczególnych działań i operacji (ich ilości i wartości) na 

realizację struktury budżetu Strategii w odniesieniu do liczby założonych naborów  

i wielkości środków na każde z działań w skali roku oraz na cały okres 

programowania – określenie stopnia wykorzystania środków finansowych  

w ramach każdego z działań w ramach budżetu LSR. 

 Jaka jest struktura grup beneficjentów wnioskujących o wparcie – ocena 

zintegrowanego charakteru LSR – analiza beneficjentów poszczególnych działań, 

 Wykaz wniosków w formie uwag i rekomendacji dotyczących usprawnienia 

funkcjonowania LGD oraz lepszego osiągania celów Strategii – rekomendacje,  

co do możliwych korekt budżetu, zmian wskaźników, zmian typów przedsięwzięć, 

itp. 

 Czy przyjęte procedury wyboru operacji do realizacji zostały prawidłowo dobrane  

i pozwalają na obiektywną oceną, 
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 Czy kryteria wyboru gwarantują obiektywny wyborów operacji, 

 Czy działania realizowane przez Lokalną Grupę Działania w ramach 

Funkcjonowania LGD są wystarczające dla wsparcia procesu naboru i oceny 

wniosków w jednocześnie czy pełnią swoją rolę informacyjno – aktywizującą. 

 

Podstawowe, założone metody badawcze, jakie zastosowano w przedmiotowej 

ewaluacji obejmowały: 

 Analizę desk research – analiza założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 

„Spichlerz Żuławski” – celów, przedsięwzięć i struktury budżetu w celu oceny 

stopnia ich realizacji, 

 Analiza statystyczna projektów wybranych i niewybranych do realizacji – analiza 

projektów pod kątem ich ilości i wartości oraz liczby projektów realizowanych  

w ramach każdego z celów i przedsięwzięć, 

 Analiza statystyczna dotycząc realizacji budżetu LSR, 

 Ankiety audytoryjne wśród członków LGD, 

 Organizacja spotkań fokusowych dla członków LGD. 

 

Wyniki tak przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz opracowany Raport 

zawierają, jako element obowiązkowy wnioski oraz rekomendacje i zalecenia,  

które pozwoliłyby na generalne usprawnienie działania LGD przede wszystkim w kierunku 

bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych w ramach LSR środków w nowym okresie 

programowania 2016-2022. Wnioski te będą następnie służyły, jako materiał wyjściowy do 

opracowania przez Zarząd ewentualnego planu zmiany sposobów działalności LGD  

lub założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Sposób wykorzystania informacji uzyskanych  

z ewaluacji własnej związany z usprawnieniem działalności LGD będzie dotyczył przede 

wszystkim: 

 Analizy przestrzennego zróżnicowania liczby złożonych wniosków oraz liczby 

wniosków niewybranych do realizacji z podziałem na gminy – weryfikacja metod  

i sposobów dotarcia z działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowym do 

potencjalnych beneficjentów działań w ramach LSR na całym jej obszarze w oraz  

w poszczególnych gminach.  

 Analiza realizacji osiągnięcia celów określonych w LSR – analizie zostaną przede 

wszystkim poddane cele szczegółowe, których realizacji jest zagrożona lub które są 

realizowane w najmniejszym zakresie. 

 Analiza poszczególnych przedsięwzięć wyznaczonych do realizacji w ramach 

zdefiniowanych celów – podobnie jak w przypadku celów analizie zostaną poddane 

przede wszystkim te przedsięwzięcia w ramach, których realizowana jest najmniejsza 
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liczba projektów oraz te, dla których zagrożone jest osiągniecie wskaźników ich 

realizacji. Ocena ta będzie dokonywana także w kontekście tych przedsięwzięć  

w ramach, których realizowana jest większa od przewidywanej liczba operacji,  

a w konsekwencji możliwe jest przekroczenie wartości założonych wskaźników. 

 Analiza realizacji struktury budżetu wyznaczonego w ramach LSR – ocenie w tym 

zakresie będzie poddana wartość zrealizowanych projektów / wybranych operacji  

w ramach każdego z działań w ramach LSR w stosunku do założeń struktury 

budżetu. 

 Analiza procedur oraz kryteriów oceny wniosków – w przypadku pojawienia się  

tzw. „wąskich gardeł” w procedurach utrudniających ocenę wniosków, operacji  

lub w przypadku trudności z oceną/spełnieniem założeń któregoś z  kryteriów wyboru 

operacji możliwa jest weryfikacja tych zapisów tak, aby proces oceny był możliwie 

obiektywny i przejrzysty. 

 Opis wniosków - jak realizacja LSR wpływa na rozwój społeczno – gospodarczy 

obszaru LGD, 
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IV. ANALIZA ILOŚCIOWA I WARTOŚCIOWA DZIAŁAŃ. 

 

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 

Żuławski” pozyskała środki w łącznej kwocie 2 572 525,93 zł. 

Wdrażając strategię LGD przeprowadzała nabory wniosków w ramach czterech 

działań, z następującym podziałem budżetu:  

 Odnowa i rozwój wsi - 993 586,00 zł 

 Małe projekty - 1 101 672,43 zł 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa - 292 267,50 zł 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 185 000,00 zł. 

Dla wszystkich ww. działań LGD przeprowadziła łącznie 22 nabory wniosków,  

na które do biura LGD wpłynęło 168 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wartość  

4 738 496,22 zł. Całkowita wartość wniosków stanowiła zatem 184 % środków 

przeznaczonych na realizację LSR „Spichlerz Żuławski”. W latach 2009 – 2015 Beneficjenci 

poszczególnych działań zawarli łącznie 86 umów o przyznanie pomocy. 

Poniższa tabela przedstawia poziom realizacji budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju 

(wg. danych na 01.05.2015 r.) 

Projekty zakończone / łączna wartość budżetu na wdrażanie LSR (%) 73,06 

Projekty w trakcie rozliczenia / łączna wartość budżetu na wdrażanie LSR (%) 27,67 

Wykorzystanie budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (%) 99,75 

 

Według danych na dzień 01.05.2015 r. środki, które nie zostaną wykorzystane w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju wynoszą zaledwie 6 537,70 zł i stanowią 0,25 % budżetu 

pozyskanego przez LGD „Spichlerz Żuławski”. 

Poniżej przedstawiono analizę stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w podziale na 

cztery działania wdrażane w ramach podejścia Leader. 
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DZIAŁANIE: MALE PROJEKTY 

W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli w latach 2009 – 2015,  

na działanie małe projekty LGD „Spichlerz Żuławski” przeznaczyła łączną kwotę  

1 101 672,43 zł. W całym budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju kwota ta stanowiła 42,82 %.  

W celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Spichlerz Żuławski” przeprowadziła 

w sumie 8 naborów wniosków, obejmującymi wszystkie możliwe do realizacji zakresy 

projektów. Nabory odbyły się w następujących terminach: 

 I nabór: 2010/03/29 - 2010/04/28 

 II nabór: 2010/11/17 - 2010/12/06 

 III nabór: 2011/11/14 - 2011/12/02 

 IV nabór: 2012/04/16 - 2012/05/14 

 V nabór: 2012/10/04 - 2012/10/31 

 VI nabór: 2013/04/15 - 2013/05/14 

 VII nabór: 2013/10/14 - 2013/11/13 

 VIII nabór: 2014/04/22 - 2014/05/16 

Całkowita procedura oceny złożonych projektów, zarówno po stronie Lokalnej Grupy 

działania jak i Samorządu Województwa Pomorskiego została zakończona, w wyniku czego 

zawarte zostały stosowne umowy na realizację poszczególnych projektów.  

W ramach przeprowadzonych naborów do biura Lokalnej Grupy Działania wpłynęło 

łącznie 128 wniosków. Wnioskodawcy tego działania ubiegali się o łączną pomoc 

w wysokości 2 217 556,62 zł. 

Spośród wszystkich wybranych do rekomendacji projektów, Wnioskodawcy zawarli 

65 umów o przyznanie pomocy, których wartość wyniosła 1 095 134,73 zł. 

Ze wszystkich zawartych umów, na dzień 01.05.2015 r. całkowicie zrealizowanych 

i rozliczonych zostało 45 projektów, a Beneficjenci otrzymali refundację poniesionych 

kosztów w łącznej wysokości 761 027,71 zł. Wartość zakończonych i rozliczonych projektów 

w stosunku do limitu środków dla działania małe projekty wynosi 69,08%. Ze względu na 

konieczność zakończenia realizacji wszystkich projektów w ramach Osi 4 Leader do końca 

marca 2015 r., pozostałe projekty, dla których zawarto umowy o przyznanie pomocy 

w łącznej ilości 20 i o łącznej kwocie 334 107,02 zł pozostają obecnie w rozliczeniu. 

Poniższa tabela przedstawia poziom realizacji budżetu dla działania małe projektu 

w zależności od stopnia zaawansowania realizacji projektu: 
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Projekty zakończone i rozliczone / limit środków dla działania małe projekty (%) 69,08 

Projekty w trakcie rozliczenia / limit środków dla działania małe projekty (%) 30,33 

Wykorzystanie budżetu dla działania małe projekty (%) 99,41 

 

Środki finansowe przeznaczone na działanie małe projekty w stosunku do zaplanowanego 

limitu zostały wykorzystane w 99,41%, a kwota niewykorzystanych środków wyniosła 

zaledwie 6 537,70 zł. 

DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli w latach 2009 – 2015, na 

działanie: Odnowa i rozwój wsi, LGD „Spichlerz Żuławski” przeznaczyła łączną kwotę  

993 586,00 zł. W całym budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju kwota ta stanowiła 38,62 %.  

W celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Spichlerz Żuławski” przeprowadziła 

w sumie 6 naborów wniosków, obejmującymi wszystkie możliwe do realizacji zakresy 

projektów. Nabory odbyły się w następujących terminach: 

 I nabór: 2010/06/07 - 2010/07/06 

 II nabór: 2010/11/17 - 2010/12/06 

 III nabór: 2011/06/30 - 2011/07/25 

 IV nabór: 2012/10/04 - 2012/10/31 

 V nabór: 2013/10/14 - 2013/11/13 

 VI nabór:2014/08/04 - 2014/08/19 

Całkowita procedura oceny złożonych projektów, zarówno po stronie Lokalnej Grupy 

Działania jak i Samorządu Województwa Pomorskiego została zakończona, w wyniku czego 

zawarte zostały stosowne umowy na realizację poszczególnych projektów. 

W ramach przeprowadzonych naborów do biura Lokalnej Grupy Działania wpłynęło 

łącznie 21 wniosków. Wnioskodawcy tego działania ubiegali się o łączną pomoc w wysokości 

1 288 166,00 zł. 

Spośród wszystkich wybranych do rekomendacji projektów, Wnioskodawcy zawarli 

17 umów o przyznanie pomocy, których wartość wyniosła 993 586,00 zł. 

Ze wszystkich zawartych umów, na dzień 01.05.2015 r. całkowicie zrealizowanych 

i rozliczonych zostało 14 projektów, a Beneficjenci otrzymali refundację poniesionych 

kosztów w łącznej wysokości 833 437,00 zł. Wartość zakończonych i rozliczonych projektów 

w stosunku do limitu środków dla działania: Odnowa i rozwój wsi wynosi 83,88%. Ze względu 
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na konieczność zakończenia realizacji wszystkich projektów w ramach Osi 4 Leader do 

końca marca 2015 r., pozostałe projekty, dla których zawarto umowy o przyznanie pomocy 

w łącznej ilości 7 i o łącznej kwocie 454 729,00 zł pozostają obecnie w rozliczeniu. 

Poniższa tabela przedstawia poziom realizacji budżetu dla działania Odnowa i rozwój 

wsi w zależności od stopnia zaawansowania realizacji projektu: 

Projekty zakończone i rozliczone / limit środków dla działania Odnowa i rozwój wsi (%) 83,88 

Projekty w trakcie rozliczenia / limit środków dla działania Odnowa i rozwój wsi (%) 16,12 

Wykorzystanie budżetu dla działania Odnowa i rozwój wsi (%) 100,00 

 

Środki finansowe przeznaczone na działanie: Odnowa i rozwój wsi w stosunku do 

zaplanowanego limitu zostały wykorzystane w 100%, a kwota niewykorzystanych środków 

wyniosła: 0,00 zł. 

DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli w latach 2009 – 2015,  

na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, LGD „Spichlerz Żuławski” 

przeznaczyła łączną kwotę 292 267,50 zł. W całym budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju 

kwota ta stanowiła 11,36 %.  

W celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Spichlerz Żuławski” przeprowadziła 

w sumie 5 naborów wniosków, obejmującymi wszystkie możliwe do realizacji zakresy 

projektów. Nabory odbyły się w następujących terminach: 

 I nabór: 2010/03/29 - 2010/04/28 

 II nabór: 2012/04/16 - 2012/05/14 

 III nabór: 2012/10/04 - 2012/10/31 

 IV nabór: 2013/10/14 - 2013/11/13 

 IV nabór: 2014/04/22 - 2014/05/16 

Całkowita procedura oceny złożonych projektów, zarówno po stronie Lokalnej Grupy 

działania jak i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zakończona,  

w wyniku czego zawarte zostały stosowne umowy na realizację poszczególnych projektów. 

W ramach przeprowadzonych naborów do biura Lokalnej Grupy Działania wpłynęło 

łącznie 11 wniosków. Wnioskodawcy tego działania ubiegali się o łączną pomoc w wysokości 

700 824,60 zł. 
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Spośród wszystkich wybranych do rekomendacji projektów, Wnioskodawcy zawarli 

2 umowy o przyznanie pomocy, których wartość wyniosła 292 267,50 zł. 

Ze wszystkich zawartych umów, na dzień 01.05.2015 r. całkowicie zrealizowanych 

i rozliczonych został 1 projekt, a Beneficjent otrzymał refundację poniesionych kosztów 

w łącznej wysokości 100 000,00zł. Wartość zakończonych i rozliczonych projektów 

w stosunku do limitu środków dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 

zaledwie 34,22 %. Ze względu na konieczność zakończenia realizacji wszystkich projektów 

w ramach Osi 4 Leader do końca marca 2015 r., drugi projekt, dla którego zawarto umowę 

o przyznanie pomocy o wartości 192 267,50 zł pozostaje obecnie w rozliczeniu. 

Poniższa tabela przedstawia poziom realizacji budżetu dla działania Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw w zależności od stopnia zaawansowania realizacji projektu: 

Projekty zakończone i rozliczone / limit środków dla działania Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw (%) 
34,22 

Projekty w trakcie rozliczenia / limit środków dla działania Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw (%) 
65,78 

Wykorzystanie budżetu dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (%) 100,00 

 

Środki finansowe przeznaczone na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

w stosunku do zaplanowanego limitu zostały wykorzystane w 100%. 

DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

W okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli w latach 2009 – 2015,  

na działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, LGD „Spichlerz Żuławski” 

przeznaczyła łączną kwotę 185 000,00 zł. W całym budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju 

kwota ta stanowiła 7,19 %.  

W celu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Spichlerz Żuławski” przeprowadziła 

w sumie 3 nabory wniosków, obejmującymi wszystkie możliwe do realizacji zakresy 

projektów. Nabory odbyły się w następujących terminach: 

 I nabór: 2010/03/29 2010/04/28 

 II nabór: 2011/06/30 2011/07/25 

 III nabór: 2012/10/04 2012/10/31 

Całkowita procedura oceny złożonych projektów, zarówno po stronie Lokalnej Grupy 

Działania jak i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zakończona,  

w wyniku czego zawarte zostały stosowne umowy na realizację poszczególnych projektów. 
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W ramach przeprowadzonych naborów do biura Lokalnej Grupy Działania wpłynęło łącznie  

8 wniosków. Wnioskodawcy tego działania ubiegali się o łączną pomoc w wysokości  

531 949,00 zł. 

Spośród wszystkich wybranych do rekomendacji projektów, Wnioskodawcy zawarli 

2 umowy o przyznanie pomocy, których wartość wyniosła 185 000,00 zł. 

Wszystkie zawarte umowy, na dzień 01.05.2015 r. zostały całkowicie zrealizowane 

i rozliczone, a Beneficjenci otrzymali refundację poniesionych kosztów w łącznej wysokości 

185 000,00zł. Wartość zakończonych i rozliczonych projektów w stosunku do limitu środków 

dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 100%.  

Poniższa tabela przedstawia poziom realizacji budżetu dla działania Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej: 

Projekty zakończone i rozliczone / limit środków dla działania Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej (%) 
100,00 

Wykorzystanie budżetu dla działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej (%) 
100,00 

 

Środki finansowe przeznaczone na działanie: Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej stosunku do zaplanowanego limitu zostały wykorzystane w 100%. 
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V. ANALIZA BENEFICJENTÓW (NA PODST. WYPŁACONYCH ŚRODKÓW, 

ZAWARTYCH UMÓW, EW. WYBRANYCH PROJEKTÓW). 

 

V.1. ANALIZA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH LSR WEDŁUG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW. 

Niniejszy rozdział poświęcony został analizie wnioskodawców, którzy na przestrzeni 

lat 2009 – 2015 skorzystali ze środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania „Spichlerz Żuławski”. Na cele niniejszego opracowania uwzględniono: 

 projekty, całkowicie zrealizowane, dla których wypłacona została refundacja, 

 projekt zrealizowane, które obecnie są w trakcie rozliczenia. 

Poniższa tabela przedstawia ilości i wartości dla poszczególnych grup projektów 

branych pod uwagę w przedstawionym raporcie: 

Lp. Grupa projektów Ilość projektów 
Łączna wartość 
projektów (w zł) 

1 
Projekty, całkowicie zrealizowane, dla których 
wypłacona została refundacja 

62 1 879 464,71 

2 
Projekty zrealizowane, które obecnie są w 
trakcie rozliczenia 

24 686 523,52 

RAZEM 186 2 565 988,23 

 

Wśród wszystkich wnioskodawców, mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach 

wdrażania lokalnych strategii rozwoju można wymienić następujące grupy: 

 jednostki samorządu terytorialnego – gminy, 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby fizyczne. 

W ramach przeprowadzonych konkursów przez LGD „Spichlerz Żuławski” wszystkie grupy 

uprawnione do wnioskowania skorzystały z tej możliwości ubiegając się o pomoc na 

realizację własnych pomysłów.  

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup wnioskodawców w łącznej 

ilości złożonych wniosków.  
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Rys 1. Ilość zawartych umów przez poszczególne grupy wnioskodawców, ogółem. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  

 

Najbardziej skuteczną w otrzymaniu pomocy grupą wnioskodawców były jednostki 

należące do sektora finansów publicznych – JST oraz samorządowe jednostki organizacje, 

które wspólnie razem złożyły 74% wszystkich wniosków, na realizację których podpisano 

umowy dotacji. Z liczby tej wyższą aktywność wykazały jednostki samorządu terytorialnego, 

które same złożyły 43% wszystkich analizowanych wniosków. Na trzecim miejscu spośród 

analizowanych grup beneficjentów znalazły się organizacje pozarządowe (NGO), które 

złożyły 14% wniosków. Na przeciwległym biegunie – z najmniejszą aktywnością mierzoną 

liczbą składanych wniosków, znalazły się osoby i podmioty prywatne czyli przedsiębiorcy  

i osoby fizyczne, którzy razem złożyli zaledwie 6% aplikacji (5 wniosków). Wyższą od 

prywatnych podmiotów aczkolwiek także niewielką aktywnością w tym zakresie wykazały się 

kościoły i związki wyznaniowe – składając w sumie 6% wszystkich wniosków na które 

podpisano umowy – co było jednak sytuacją charakterystyczną dla tej grupy beneficjentów 

związaną z ograniczoną ilością działań jakie mogły realizować. Podsumowując, pod 

względem liczby wniosków należy wskazać zdecydowaną dominację podmiotów publicznych 

i bardzo niską aktywność związaną z przedsięwzięciami osób prywatnych w tym 

przedsiębiorców.   

Biorąc pod uwagę wartość otrzymanej pomocy (schemat poniżej), rozkład 

pozyskanych środków przez poszczególne grupy beneficjentów był już znacznie bardziej 

wyrównany. Nie zmienia to faktu, że także w tym zestawieniu dominują wyraźnie podmioty 

sektora finansów publicznych. Łącznie 56% wszystkich środków przeznaczonych na 

wdrażanie lokalnej strategii rozwoju wydatkowane zostało na projekty realizowane przez 

JST; 37; 43% 

Jednostka 
org. JST; 27; 

31% 

NGO; 12; 14% 

Przedsiębiorc
y; 3; 4% 

Os. fizyczne; 
2; 2% 

Kościoły i 
związki wyzn.; 

5; 6% 

Ilość zawartych umów przez poszczególne grupy 
wnioskodawców 
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jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, co dało kwotę niemal 

1,4 mln zł. W ujęciu wartościowym znacznie wyższy udział mają wnioski złożone przez 

podmioty i osoby prywatne – osoby fizyczne i przedsiębiorcy pozyskali łącznie 20% środków 

– czyli znacznie więcej niż wynikałoby z zestawienia liczby wniosków – wskazany procent 

dawał kwotę pozyskanych środków przekraczającą 0,5 mln zł. Można z tego wywnioskować, 

że podmioty te złożyły niewielką liczbę wniosków natomiast ich operacje należały do 

projektów większych wartościowo na tle pozostałych beneficjentów. Teza ta ma 

potwierdzenie w wynikach analizy złożonych wniosków i wynika ze znacznej wartości 

projektów składanych przez podmioty i osoby prywatne w ramach działań Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Pozostałe 

analizowane dwie grupy wnioskodawców tj. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki 

wyznaniowe pozyskały w sumie podobną wysokość środków – odpowiednio 11% i 13% 

wartości budżetu wszystkich podpisanych umów.  

 

Rys 2. Wartość pozyskanego dofinansowania przez poszczególne grupy wnioskodawców, 

ogółem.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  

 

Podsumowując opisaną strukturę ilościową i wartościową wniosków wg rodzaju 

wnioskodawcy można wskazać kilka uwarunkowań, które zdecydowały o takiej a nie innej ich 

strukturze: 

 duże możliwości realizacji projektów przez samorządy oraz duże zainteresowanie 

samorządów ubieganiem się o środki,  

JST; 929 
875,42; 36% 

Jednostka org. 
JST; 513 

056,57; 20% 

NGO; 283 
383,89; 11% 

Przedsiębiorcy; 
341 753,58; 

13% 

Os. fizyczne; 
185 000,00; 7% 

Kościoły i 
związki wyzn.; 
322 534,52; 

13% 

Wartość pozyskanego dofinansowania przez 
poszczególne grupy wnioskodawców 
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 trudności dla podmiotów prywatnych w ubieganiu się o środki w ramach działania 

Małe projekty, np.: duże ograniczenie dla osób fizycznych w składaniu wniosków; 

brak możliwości aplikowania przez osoby ubezpieczone w KRUS; ograniczenia dla 

przedsiębiorców co do max. wartości pozyskanego dofinansowania do 50 tys. zł,   

 skomplikowany i trudny proces oceny formalnej wniosków w ARiMR – zniechęcający 

wnioskodawców,  

 brak środków ze strony sektora NGO na potrzeby realizacji projektów.  

 

Poniżej przeanalizowano szczegółowe zestawienie pokazujące poszczególne grupy 

wnioskodawców uwzględniając miejsce zamieszkania bądź siedziby wnioskodawców  

oraz ilość dofinansowanych projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Wnioskodawcy – osoby 

fizyczne aktywne były tylko 

w 2 spośród 5 gmin 

objętych LSR w których 

złożyły po 1 projekcie – do 

gmin tych należały gminy: 

Nowy Staw oraz Lichnowy. 

W terenu pozostałych 

gmin osoby fizyczne nie 

złożyły żadnego wniosku.   

Podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą 

skutecznie pozyskały 

środki finansowe za 

pośrednictwem LGD  

w 3 spośród 5 gmin –  

w każdej z tych 3 gmin tj. 

Stare Pole, Nowy Staw  

i Malbork, ta grupa 

wnioskodawców złożyła 

po 1 projekcie. 

 

0 1 

Lichnowy 

Malbork 

Miłoradz 

Nowy Staw 

Stare Pole 

Osoby fizyczne - liczba projektów 

0 1 

Lichnowy 

Malbork 

Miłoradz 

Nowy Staw 

Stare Pole 

Przedsiębiorcy - liczba projektów  
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W przypadku organizacji 

pozarządowych 

zdecydowanie na uwagę 

zasługuje natomiast gmina 

Stare Pole, w której 

organizacje pozarządowe 

pochodzące z jej obszaru 

zrealizowały najwięcej 

 -5 projektów.  

W pozostałych gminach 

udział ten wynosił  

3 projekty (Malbork  

i Lichnowy) oraz 1 projekt 

– w przypadku gminy 

Miłoradz.  

Jednostki samorządu 

terytorialnego to grupa 

najbardziej aktywnych 

wnioskodawców, która 

pozyskała środki 

finansowe na realizację 

swoich pomysłów we 

wszystkich gminach 

objętych LSR. 

Najwięcej projektów 

pod względem ich ilości 

zrealizowała gmina 

Stare Pole (12) – 

następnie gminy Nowy 

Staw i Miłoradz – 

odpowiednio 9 i 8 

wniosków.  

Zdecydowanie najmniej 

projektów w okresie 

wdrażania LSR 

zrealizowanych zostało 

w gminie Malbork  

(1 projekt). 
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Drugą najbardziej 

aktywną grupą 

wnioskodawców były 

jednostki organizacyjne 

JST.  

Na tle tej grupy 

wnioskodawców – 

podobnie jak to miało 

miejsce w przypadku JST 

zdecydowanie 

najaktywniejszą grupą 

byli wnioskodawcy  

z terenu Stare Pole,  

na terenie której 

zrealizowano 11 

projektów.  

Bardzo aktywni byli 

również wnioskodawcy  

z tej grupy z Gminy 

Lichnowy (7 wniosków) 

oraz Malbork  

(6 wniosków). Najmniej 

wniosków spłynęło 

natomiast od 

beneficjantów z gminy 

Nowy Staw.  

W przypadku 

wnioskodawców 

zaliczanych do kategorii 

„Kościoły i związki 

wyznaniowe” wnioski 

spłynęły jedynie  

z terenu 3 gmin: Stare 

Pole i Miłoradz (po 2 

wnioski) oraz Nowy 

Staw (1 wniosek). 

Pozostałe gminy 

(Malbork i Lichnowy) 

nie wykazywały 

aktywności w tym 

zakresie.  
 

 

Mając na uwadze wnioski z przedmiotowego badania wysnute na potrzeby nowego 

okresu programowania 2014-2020 poniżej przedstawiono także zestawienie ilościowe 

bazujące na liczbie złożonych wniosków przez poszczególne grupy Wnioskodawców,  
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jak  również wartości otrzymanego wsparcia, odnoszące się do dwóch najpopularniejszych 

(pod względem ilości projektów) działań realizowanych w ramach Wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju: Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi. 

W przypadku działania: Małe projekty, zarówno pod względem ilości jak i wartości 

otrzymanej pomocy dominowały zdecydowanie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 

jednostki organizacyjne – te dwa typy wnioskodawców zrealizowały w sumie 48 projektów na 

ogólną kwotę wsparcia sięgającą prawie 700 tys. zł. Należy jednocześnie wskazać, że te 

dwie grupy podmiotów zrealizowały znacznie więcej projektów (przede wszystkim w ujęciu 

ilościowym) niż ma to miejsce w przypadku pozostałych wnioskodawców. Na trzecim miejscu 

zalazły się w tym zestawieniu organizacje pozarządowe realizując w sumie 12 projektów  

i pozyskując dofinansowanie w kwocie niemal 300 tys. zł. Pod względem ilości projektów był 

to wynik np. dwukrotnie niższy od JST; natomiast wartościowo NGO pozyskały kwotę 

środków zbliżoną do jednostek organizacyjnych JST. Sytuacja ta wskazuje, że organizacje 

pozarządowe realizowały mniej projektów natomiast były to projekty o znacznie większej 

wartości niż operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Tezę tą 

potwierdza szczegółowe zestawienie średniej wartości projektu realizowanego w ramach 

działania Małe projekty przez poszczególne grupy wnioskodawców. Zestawienie to 

(pomijając przedsiębiorców, którzy zrealizowali tylko 1 projekt w ramach tego działania) 

wskazuje, że podmioty niepubliczne realizowały mniej projektów, natomiast średnia wartość 

dofinansowania przypadająca na 1 projekt była ich przypadku znacznie większa (niemal 

dwukrotnie) niż miało to miejsce w przypadku sektora finansów publicznych. Średnia wartość 

dofinansowania była najwyższa dla projektów realizowanych przez NGO – 23,62 tys. zł  

a tylko nieznacznie niższa dla kościołów i związków wyznaniowych – 21,76 tys. zł;  

w przypadku jednostek publicznych wartości te wynosiły niewiele ponad 14 tys. zł – zarówno 

dla JST jak i ich jednostek organizacyjnych.  

Kontynuując porównanie ilościowe i wartościowe dotyczące Małych projektów, należy 

wskazać że najmniej aktywne w pozyskiwaniu środków w ramach tego działania były 

podmioty prywatne – osoby fizyczne nie zrealizowały żadnego projektu w tym działaniu,  

a przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie jedynie na 1 projekt – liczby te oznaczają,  

że podmioty prywatne zrealizowały jedynie 1,5% wszystkich projektów na które podpisano 

umowy w ramach omawianego działania.  
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Rys 3. Ilość zrealizowanych projektów oraz ich wartość, w ramach działania: Małe projekty, 
przez poszczególne grupy wnioskodawców 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  

 

Interesujące wnioski wynikają także z zestawienia ilościowego i wartościowego składanych 

wniosków przez poszczególne grupy podmiotów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.  

W tym zakresie wytyczne wskazywały na możliwość ubiegania się o dotację tylko 4 grupom 

wnioskodawców: JST, gminnym jednostkom kultury, organizacjom pozarządowym 

posiadającym statut OPP oraz kościołom i związkom wyznaniowym.  
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Rys 4. Ilość zrealizowanych projektów oraz ich wartość, w ramach działania: Odnowa  
i rozwój wsi, przez poszczególne grupy wnioskodawców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  

 

Jak wynika z przedstawionego rysunku, wśród wnioskodawców tego działania zdecydowanie 

dominowały JST, które złożyły w sumie ponad 70 % wniosków, na które podpisano  

12 umów. Łącznie podmioty publiczne (JST wraz z jednostkami organizacyjnymi JST) złożyły 

ponad 94 % wszystkich wniosków o dofinansowanie - a tylko 1 wniosek, na który podpisano 

umowy pochodził od innego rodzaju beneficjenta. Liczby te wskazują na znaczną dominację 

podmiotów publicznych w tym zakresie – należy jednak wskazać, że sytuacja ta (nawet przy 

większym udziale podmiotów publicznych) występuje w większości LGD. Należy wskazać 

także na fakt pozyskania znacznych środków finansowych przez kościoły i związki 

wyznaniowe (235,5 tys. zł), które jednak w całości zostały pozyskane w ramach tylko  

1 projektu. Znamienny jest jednocześnie fakt braku aktywności w tym zakresie ze strony 
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organizacji pożytku publicznego. Taka struktura beneficjentów w ubieganiu się o środki – 

poza kwestią samej aktywności poszczególnych grup wnioskodawców wynika z pewnością  

z faktu, że kościoły i związki wyznaniowe miały bardzo ograniczone możliwości 

wnioskowania o środki w ramach tego działania z uwagi na ograniczoną liczbę typów 

kwalifikowanych operacji jakie mogły realizować w porównaniu z innymi Wnioskodawcami. 

Fakt nie ubiegania się o pomoc w ramach tego działania przez organizacje pożytku 

publicznego z jednej strony koresponduje z małą aktywnością tych podmiotów we wszystkich 

LGD w regionie czy nawet w kraju i wynika z relatywnie małej liczby tych organizacji  

a jednocześnie ograniczonych środków finansowych na inwestycje jakie one posiadają –  

z drugiej strony w pewnością opisane zjawisko ma związek także z ogólną niską aktywnością 

wszystkich organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki w ramach inicjatywy Leader.  
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V.2. ANALIZA WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH LSR WEDŁUG GMIN 

 

Analizując realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Spichlerz Żuławski” należy 

zwrócić uwagę na aktywność wnioskodawców z obszarów poszczególnych gmin w ujęciu 

sumarycznym. Poniższy wykres przedstawia łączne ilości zrealizowanych projektów na 

obszarze poszczególnych gmin obszaru działania LGD „Spichlerz Żuławski”. 

 

Rys 5. Ilość zrealizowanych projektów w poszczególnych gminach. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na początku należy wskazać, że zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym 

struktura podpisanych umów wg gmin kształtuje się bardzo podobnie. Pod względem ilości 

projektów oraz wartości otrzymanego dofinansowania zdecydowanie dominuje gmina Stare 

Pole na terenie której zrealizowano 31 projektów i pozyskano środki w wysokości ponad  

1 mln zł. Gmina ta zdecydowanie dominuje w jednym i drugim zestawieniu i wyprzedza 

dwukrotnie pod względem ilościowym i wartościowym drugą w zestawieniu gminę Lichnowy 

na obszarze której zrealizowano 18 projektów i pozyskano środki w wysokości 0,59 mln zł. 

Pozostałe 3 gminy charakteryzują się bardzo podobną ilością dofinansowanych wniosków 

oraz wielkością otrzymanego dofinansowania – każda z trzech pozostałych gmin tj.: Nowy 

Staw, Miłoradz i Malbork zrealizowała od 11 do 13 projektów i pozyskała środki na kwotę  

ok. 300 tys. zł. Należy w tym miejscu wskazać, że aktywność podmiotów z poszczególnych 

gmin nie zależała ani od ich wielkości mierzonej liczbą mieszkańców ani od rodzaju gminy. 

Najbardziej aktywne dwie gminy należały do gmin wiejskich i były gminami o średniej 

wielkości dla obszaru całej LGD. Jednocześnie należy wskazać, że największa gmina na tym 

obszarze – Nowy Staw – która należy do gmin miejsko – wiejskich nie wyróżniała się 

szczególną aktywnością podmiotów z jej terenu.  
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Rys 5. Wartość zrealizowanych projektów w poszczególnych gminach. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie poszczególnych gmin pod względem zamieszkałej 

na ich terenie ludności, w celu większego zobiektyzowania wskazanych danych 

porównawczych na poziomie gmin, dokonano porównania poszczególnych jednostek 

samorządowych wg wartości pozyskanego dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

W tym ujęciu z uwagi na wskazany powyżej brak korelacji między wielkością gminy  

a aktywnością jej mieszkańców także dominują dwie gminy, które przeważały w porównaniu 

wskazanym w ujęciu bezwzględnym – ze szczególnie wyraźną dominacją gminy Stare Pole. 

W zestawieniu tym widoczne są także większe różnice pomiędzy poszczególnymi gminami. 

Najmniej środków w tym ujęciu pozyskano na teren największej gminy Stare Pole, której 

liczba mieszkańców jest niemal dwukrotnie wyższa niż takich gmin jak Miłoradz czy Malbork. 

W zestawieniu tym znacznie lepszą pozycję zajmuje gmina Miłoradz – najmniejsza ze 

wszystkich gmin obszaru LGD pod względem liczby mieszkańców.  

 

Rys 7. Wartość zrealizowanych projektów w poszczególnych gminach w przeliczeniu na  
1 m-ca. 
Źródło: Opracowanie własne. 

0,59 

0,28 

0,33 

0,34 

1,04 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 

Lichnowy 

Malbork 

Miłoradz 

Nowy Staw 

Stare Pole 

Miliony 

Wartość zrealizowanych projektów w poszczególnych gminach 

125 

69 

95 

44 

223 

0 50 100 150 200 250 

Lichnowy 

Malbork 

Miłoradz 

Nowy Staw 

Stare Pole 

Kwota otrzymanego dofinansowania w przeliczeniu na 1 
mieszkańca 



29 
 

VI. ANALIZA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW I WYKONANIA BUDŻETU 

 

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD „Spichlerz Żuławski” na lata 2009 – 2015 

zakładała realizację czterech celów głównych, dziewięciu celów szczegółowych  

oraz czterech przedsięwzięć: 

A. Cel ogólny1: Rozwój aktywności gospodarczej. 

Cele szczegółowe: 

1.1. Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, 

1.2. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

a. Kluczowe przedsięwzięcie I: „Diabły w żuławskich wierzbach ukryte” – 

produkt regionalny. 

B. Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Cele szczegółowe: 

1.1. Zwiększenie liczby miejsc/obiektów sportowo- kulturalno- rekreacyjnych 

umożliwiających rozwój zainteresowań mieszkańców i poprawa stanu ich 

wyposażenia, 

1.2. Wzbogacenie oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie możliwości 

rozwoju zainteresowań, 

1.3. Większe możliwości dostępu do bezpłatnego Internetu, 

b. Kluczowe przedsięwzięcie II: Szlak nieograniczonych perspektyw – 

turystyka kulturowa. 

C. Cel ogólny 3: Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego. 

Cele szczegółowe: 

1.1. Wzrost świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze obszaru objętego LSR 

1.2. Oznakowanie, urządzanie, odnawianie, przywracanie stanu pierwotnego  

i zabezpieczanie miejsc, obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe  

i/lub przyrodnicze oraz ich promocja 

1.3. Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru objętego LSR. 

c. Kluczowe przedsięwzięcia III: Szlak wodny rzeki Święta. 

 

D. Cel ogólny 4: Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie 

aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz 

Żuławski. 
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Cele szczegółowe: 

1.1. Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich aktywności  

i poprawa Funkcjonowania, 

d. Kluczowe przedsięwzięcie IV: Budowanie tożsamości regionalnej  

oraz integracja mieszkańców. 

Realizację celów głównych wyznaczają założone wskaźniki oddziaływania, celów 

szczegółowych wskaźniki rezultatu natomiast na poziomie przedsięwzięć określono 

wskaźniki produktu, które obrazują stopień realizacji założonych w LSR przedsięwzięć. 

Na cele analizy wykonania poszczególnych wskaźników uwzględniono: 

 projekty, całkowicie zrealizowane, dla których wypłacona została refundacja, 

 projekty, dla których zawarto umowy o przyznanie pomocy, obecnie w trakcie 

rozliczenia. 

Ponadto w celu oszacowania osiągniętych poziomów poszczególnych wskaźników przyjęto 

dane z informacji zawartych w złożonych przez Wnioskodawców ankietach monitorujących; 

Poniższa analiza jest niepełna, ze względu na brak części informacji na temat 

osiągniętych wskaźników. Całkowite określenie osiągniętych wskaźników będzie możliwe 

dopiero po zakończeniu procedury oceny wniosków o płatność wszystkich zrealizowanych  

w ramach LSR projektów i po złożeniu przez Wnioskodawców końcowych ankiet 

monitorujących. 

Jednocześnie niniejsze opracowanie nie uwzględnia analizy osiągnięcia wskaźników 

oddziaływania, ze względu na brak danych niezbędnych do jej przeprowadzenia. Dane na 

temat poziomu założonych wskaźników dostępne będą w 2016 roku. Wówczas możliwa 

będzie weryfikacja osiągnięcia założonych wskaźników oddziaływania. 

Budżet Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2009 - 2015 wynosił 2 572 525,93 zł. Na dzień 1 maja 2015 r. na wdrażanie 

LSR faktycznie wydatkowano 2 565 988,23 zł. Podobnie jak w przypadku analizy osiągnięcia 

wskaźników na potrzeby określenia wykonania budżetu uwzględniono: 

 projekty całkowicie zrealizowane, dla których wypłacona została refundacja, 

 projekty dla których zawarto umowy o przyznanie pomocy, obecnie w trakcie 

rozliczenia. 

W związku z tym, że 27% projektów jest jeszcze na etapie rozliczenia należy założyć,  

że poniżej przedstawiona analiza nie jest końcowa i różnica pomiędzy przyznanym na 

wdrażanie LSR a faktycznie wykonanym budżetem może się zwiększyć, zwiększając 

jednocześnie pulę środków niewykorzystanych. Z drugiej strony odsetek projektów jeszcze 

Wskaźnik 

oddziaływania 
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nie rozliczonych spowoduje poprawę wykonania założonych wskaźników zarówno na 

poziomie przedsięwzięć jak i celów szczegółowych. 

Przy poniższej analizie zestawiono realizację budżetu na poszczególnych poziomach  

wraz z analizą wykonania wskaźników. 
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VI.1. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU ORAZ BUDŻETU NA POZIOMIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ
2. 

Poniżej przedstawiono osiągnięty poziom poszczególnych wskaźników produktu, 

określonych dla wyznaczonych w ramach LSR przedsięwzięć oraz poziom zrealizowanego 

budżetu, określonego dla wskazanych w LSR przedsięwzięć. Ze względu na brak informacji 

odnośnie podziału budżetu w ramach poszczególnych projektów do poniższej analizy 

przypisano dany projekt tylko do jednego wskaźnika produktu, a tym samym całą kwotę 

dofinansowania do realizacji jednego przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie: „Diabły w żuławskich wierzbach ukryte” – produkt regionalny 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wyznaczono dwa wskaźniki określające jego 

realizację – odnoszące się do liczby przeprowadzonych szkoleń oraz liczby zadań 

inwestycyjnych zrealizowanych przez podmioty gospodarcze. Na bazie danych z dotychczas 

zakończonych i rozliczonych projektów, należy wskazać, że osiągnięto założenia wskaźnika 

związanego z prowadzeniem szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – w latach 2011 – 2014 

LGD w ramach działania „Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacja” 

zrealizowała w tym zakresie 6 szkoleń, co spowodowało realizację tego wskaźnika w 100%. 

Mniej korzystnie przedstawia się realizacja wskaźnika związanego zadaniami 

inwestycyjnymi, który w momencie realizacji badania nie został osiągnięty. Analiza operacji 

będących obecnie w trakcie rozliczania wskazuje jednak, że w przypadku tego wskaźnika 

poziom jego realizacji będzie znacznie docelowo wyższy.   

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (szt.) 6 6 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych 
przez istniejące lub nowopowstałe podmioty 
gospodarcze (szt.) 

6 2 

 

W przypadku poziomu realizacji budżetu przedsięwzięcia, jest on zbliżony do średniego 

poziomu osiągnięcia wskaźników i wynosi na dzień dzisiejszy niemal 65% jego pierwotnych 

założeń. Widoczna jest w konsekwencji w tym zakresie zbieżność na linii realizacja 

wskaźników – realizacja budżetu.  

                                                           
2
 Dane dotyczące struktury budżetu LSR z podziałem na przedsięwzięcia i cele główne oparto o dane 

zawarte w „Sprawozdaniu z realizacji LSR za 01.01-31.12.2014 r. LGD Spichlerz Żuławski” 
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Budżet założony dla 
przedsięwzięcia  

Budżet zrealizowany dla 
przedsięwzięcia  

Poziom osiągnięcia  
budżetu % 

286 000,00 185 000,00 64,69 

 

Szlak nieograniczonych perspektyw – turystyka kulturowa 

W ramach przedsięwzięcia wyznaczono trzy wskaźniki produktu mierzące stopień jego 

realizacji odnoszące się zarówno do działań inwestycyjnych – jak liczba obiektów/miejsc 

sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, jak i działań typowo miękkich związanych  

z organizacją imprez czy utworzeniem stanowisk dostępu do Internetu. Obecny stan 

zaawansowania rozliczania projektów wskazuje w przypadku tego przedsięwzięcia,  

że poziom wszystkich wskaźników został osiągnięty lub przekroczony w relacji do ich 

pierwotnych założeń. Ta druga sytuacja dotyczy przede wszystkim wskaźnika liczby 

zorganizowanych imprez, w przypadku którego poziom jego realizacji wynosi już na 

obecnym etapie 192%; podobne – aczkolwiek mniejsze przekroczenie zanotowano  

w przypadku wskaźnika związanego z działaniami inwestycyjnymi w zakresie 

miejsc/obiektów sportowo – kulturalno – rekreacyjnych.  

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba nowobudowanych/utworzonych lub 
odnowionych miejsc/obiektów sportowo – 
kulturalno – rekreacyjnych (szt.) 

33 36 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba zorganizowanych imprez sportowych, 
rekreacyjnych lub kulturalnych (szt.) 

40 77 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba utworzonych stanowisk z dostępem do 
bezpłatnego Internetu (szt.) 

15 15 

 

W przypadku poziomu realizacji budżetu przedsięwzięcia, jest on znacznie niższy od 

poziomu osiągnięcia wskaźników i wynosi na dzień dzisiejszy 53,05% jego pierwotnych 

założeń. Widoczna jest w konsekwencji także w tym przypadku rozbieżność na linii realizacja 

wskaźników – realizacja budżetu, świadcząca o tym, że założone efekty osiągnięto 

mniejszym nakładłem finansowym od zakładanego.  
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Budżet założony dla 
przedsięwzięcia  

Budżet zrealizowany dla 
przedsięwzięcia  

Poziom osiągnięcia  
budżetu % 

1 595 000,00 846 214,15 53,05 

 

Przedsięwzięcie: Szlak wodny rzeki Święta 

W ramach przedsięwzięcia wyznaczono pięć wskaźników produktu mierzących jego efekty – 

wskaźniki te dotyczyły przede wszystkim działań nieinwestycyjnych np. realizacji akcji 

promocyjnych oraz wydawania publikacji dotyczących turystyki lub kultury – ale odnosiły się 

także do oznakowania obiektów dziedzictwa lokalnego czy wybudowanych lub odnowionych 

atrakcji turystycznych i kulturalnych. W przypadku wszystkich wskaźników ogółem poziom 

ich realizacji przekroczył znacznie pierwotne założenia i wyniósł średnio 252%. 

Jednocześnie widoczne było zróżnicowanie stopnia realizacji każdego ze wskaźników – 

najwyższy poziom osiąga obecnie realizacja wskaźnika: „Liczba nowo wybudowanych  

lub odnowionych miejsc, obiektów stanowiących atrakcję turystyczną lub/i małą infrastrukturę 

turystyczną (szt.)”, który przekracza 400%. Ważną kwestią jest natomiast fakt, że każdy ze 

wskaźników został na dzień dzisiejszy osiągnięty w 100 lub więcej procentach.  

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba akcji promocyjnych wykorzystujących lub 
poświęconych dziedzictwu kulturowemu i/lub 
przyrodniczemu (szt.) 

9 32 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba publikacji dotyczących dziedzictwa 
kulturowego i/lub przyrodniczego (szt.) 

5 5 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba oznakowanych, urządzonych, 
odnowionych, zabezpieczonych  miejsc, obiektów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub 
przyrodnicze (szt.) 

20 24 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba publikacji poświęconych turystycznej 
atrakcyjności obszaru (szt.) 

2 5 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba nowo wybudowanych lub odnowionych 
miejsc, obiektów stanowiących atrakcję 
turystyczną lub/i małą infrastrukturę turystyczną 

6 26 
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(szt.) 

 

W przypadku poziomu realizacji budżetu przedsięwzięcia, koresponduje on z poziomem 

osiągnięcia wskaźników i przekracza na dzień dzisiejszy pierwotnie zakładane wartości 

wynosząc 115%. Widoczna jest w konsekwencji zbieżność wykonania budżetu i wskaźników, 

która wskazuje jednakże na osiągnięcie zakładanych efektów mniejszym kosztem od 

pierwotnie zakładanego.  

Budżet założony dla 
przedsięwzięcia  

Budżet zrealizowany dla 
przedsięwzięcia  

Poziom osiągnięcia  
budżetu % 

599 564,00 688 476,62 114,83 

 

Przedsięwzięcie: Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców 

W ramach przedsięwzięcia wyznaczono trzy wskaźniki produktu mierzące jego realizację – 

wszystkie dotyczące działań typowo „miękkich” związanych z organizacją imprez czy 

wydaniem publikacji o obszarze LGD, które zostały zrealizowane w ramach działań „Małe 

projekty” oraz „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.  

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba uczestników imprez/spotkań integrujących 
społeczność lokalną (os.) 

600 900 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba publikacji dotyczących promocji obszaru 
LSR oraz inicjatyw oddolnych (szt.) 

3 1 

 

Wskaźnik produktu 
Założony poziom 

wskaźnika produktu 
Osiągnięty poziom 

wskaźnika produktu 

Liczba imprez/spotkań integrujących społeczność 
lokalną (szt.) 

5 3 

 

Budżet założony dla 
przedsięwzięcia  

Budżet zrealizowany dla 
przedsięwzięcia  

Poziom osiągnięcia  
budżetu % 

388 000,00 48 288,80 12,45 
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VI.2. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU ORAZ BUDŻETU NA POZIOMIE CELÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH. 

Poniżej przedstawiono osiągnięty poziom poszczególnych wskaźników rezultatu, 

określonych dla wyznaczonych w ramach LSR celów szczegółowych. Jednocześnie z uwagi 

na brak struktury podziału budżetu LSR na poszczególne cele szczegółowe,  

nie przedstawiono takiego podziału w niniejszym badaniu, ograniczając się do wskazania 

poziomu realizacji budżetu przedsięwzięć oraz celów ogólnych.  

Cel szczegółowy: Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą 

Wskaźnik został osiągnięty w 50%; natomiast projekty będące obecnie w trakcie weryfikacji 

dają szansę na osiągnięcie poziomu realizacji tego wskaźnika.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy (etat) 4 2 

 

Cel szczegółowy: Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Wskaźnik został zrealizowany w 100%; Lokalna Grupa Działania w ramach  

„Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji” zrealizowała w latach  

2011-2014 szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w których wzięło łącznie udział 90 osób.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób, które zdobyły dodatkowe 
kompetencje/wiedzę dzięki ukończonym 
szkoleniom w zakresie przedsiębiorczości (os) 

90 90 

 

Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc/obiektów sportowo – kulturalno – 

rekreacyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań mieszkańców i poprawa stanu 

ich wyposażenia 

Wskaźnik został zrealizowany i znacznie przekroczony – poziom jego realizacji sięga 202% 

jego początkowej wartości.  

 

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób korzystających z nowo 
wybudowanych /utworzonych lub odnowionych 
miejsc/obiektów sportowo- kulturalno-

4800 9692 
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rekreacyjnych do końca 2015 r. w stosunku do 
roku 2009 (OS) 

 

Cel szczegółowy: Wzbogacenie oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

możliwości rozwoju zainteresowań 

Wskaźnik został zrealizowany – poziom jego realizacji sięga 167% jego początkowej 

wartości.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób uczestniczących w imprezach 
sportowo– kulturalno– rekreacyjnych  (os.) 

3 000 5 014 

 

Cel szczegółowy: Większe możliwości dostępu do bezpłatnego Internetu 

Wskaźnik został zrealizowany i znacznie przekroczony – poziom jego realizacji sięga ponad 

600% jego początkowej wartości.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób rocznie korzystających z 
utworzonych stanowisk z dostępem do 
bezpłatnego Internetu (os.) 

180 1137 

 

Cel szczegółowy: Wzrost świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców za 

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru objętego LSR 

W ramach celu wyznaczono dwa wskaźniki rezultatu dotyczące liczby uczestników akcji 

promocyjnych oraz liczby odbiorców publikacji. Pierwszy wskaźnik został osiągnięty w 95%, 

co powoduje, że poziom jego realizacji osiągnął wymagane 80% wartości początkowej; 

natomiast projekty będące obecnie w trakcie weryfikacji dają szansę na osiągnięcie poziomu 

realizacji tego wskaźnika. Drugi ze wskaźników przekroczył natomiast zakładaną wartość 

początkową i już na obecnym etapie jest osiągnięty w 150%.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba uczestników akcji promocyjnych 
poświęconych dziedzictwu kulturowemu i/lub 
przyrodniczemu (os.) 

500 476 

 

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba odbiorców publikacji dotyczących 
dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego 
(os.) 

2500 3750 
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Cel szczegółowy: Oznakowanie, urządzanie, odnawianie, przywracanie stanu 

pierwotnego i zabezpieczanie miejsc, obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe 

i/lub przyrodnicze oraz ich promocja 

Wskaźnik został osiągnięty w 51%; natomiast projekty będące obecnie w trakcie weryfikacji 

dają szansę na zwiększenie poziomu realizacji tego wskaźnika.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób odwiedzających oznakowane, 
urządzone, odnowione, zabezpieczone  miejsca, 
obiekty stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub 
przyrodnicze do końca 2015r. w stosunku do roku 
2009  (os) 

4000 2017 

 

Cel szczegółowy: Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru 

W ramach celu wyznaczono dwa wskaźniki rezultatu dotyczące liczby odbiorców publikacji 

oraz liczby osób odwiedzających miejsca stanowiące atrakcję turystyczną. Oba wskaźnik 

zostały zrealizowane, a ich poziom znacznie przekroczony – stopień ich realizacji sięga 

odpowiednio ponad 560% i 400% ich początkowej wartości.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba odbiorców publikacji poświęconych 
turystycznej atrakcyjności obszaru (os.) 

500 2800 

 

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba osób odwiedzających odnowione, 
nowoutworzone miejsca, obiekty stanowiące 
atrakcję turystyczną lub/i małą infrastrukturę 
turystyczną do końca 2015r. w stosunku do roku 
2009  (os) 

400 1633 

 

Cel szczegółowy: Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich 

aktywności i poprawa funkcjonowania 

W ramach celu wyznaczono dwa wskaźniki rezultatu dotyczące liczby członków organizacji 

pozarządowych oraz liczby nowoutworzonych organizacji pozarządowych. W przypadku 

liczby organizacji osiągnięto już na obecnym etapie zakładany poziom tego wskaźnika; 

natomiast wskaźnik liczby członków organizacji został dotychczas osiągnięty w 22%.  

Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba członków organizacji pozarządowych do 
końca roku 2015 w stosunku do roku 2009  (os) 

65 14 
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Wskaźnik rezultatu 
Założony poziom 

wskaźnika rezultatu 
Osiągnięty poziom 
wskaźnika rezultatu 

Liczba utworzonych organizacji pozarządowych z 
powiatu malborskiego. 

1 1 

 

 

 

  



40 
 

VI.3. ANALIZA OSIĄGNIĘCIA BUDŻETU NA POZIOMIE CELÓW OGÓLNYCH 

Poniżej przedstawiono poziom faktycznie wydatkowanych środków w podziale na 

poszczególne cele główne: 

Cel główny Zakładany budżet Osiągnięty budżet 

Poziom 

osiągnięcia 

budżetu % 

1. Rozwój aktywności gospodarczej 286 000,00 185 000,00 64,69 

 

Cel główny Zakładany budżet Osiągnięty budżet 

Poziom 

osiągnięcia 

budżetu % 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców 1 595 000,00 846 214,15 53,05 

 

Cel główny Zakładany budżet Osiągnięty budżet 

Poziom 

osiągnięcia 

budżetu % 

3. Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 
599564,00 688 476,62 114,83 

 

Cel główny Zakładany budżet Osiągnięty budżet 

Poziom 

osiągnięcia 

budżetu % 

4. Większa integracja społeczności 

lokalnej, zwiększenie aktywności 

mieszkańców oraz ich zaangażowania w 

działalność LGD Spichlerz Żuławski 

388000,00 48 288,80 12,45 

 

VI.4. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW 

Z uwagi na fakt, iż część operacji jest obecnie w fazie rozliczania, dla większości 

celów głównych nie osiągnięto zamierzonego poziomu realizacji ich budżetów. Jedynie  

w przypadku celu „Zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”, 

poziom jego realizacji wyznaczony w pieniądzu przekroczył 100%. Niepokojący jest 

natomiast fakt niskiej realizacji budżetu celu „Większa integracja społeczności lokalnej, 

zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz 

Żuławski”, który został zrealizowany dotychczas w zaledwie 12,45%.  
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Jak wynika z przedstawionych danych poziom zarówno osiągnięcia zakładanych wskaźników 

jak i budżetu LSR w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć jest zróżnicowany  

a w kilku przypadkach istnieje rozbieżność między poziomem wydatkowania budżetu danego 

przedsięwzięcia a poziomem osiągnięcia wskaźników produktu, które są mu przypisane czy 

też między wskaźnikami produktu a odpowiadającymi im wskaźnikami rezultatu. 

 Poniżej przedstawiono syntetyczne podsumowanie poziomu realizacji budżetu 

przedsięwzięć w odniesieniu do pierwotnych założeń przedstawionych w LSR. Jak wynika  

z tego podsumowania istnieje przedsięwzięcie, którego budżet został zrealizowany 

dotychczas w niskim zakresie – nie przekraczającym 50 % założeń; w innym natomiast 

budżet jest obecnie znacznie przekroczony – ponad wartość 100%. Pozostałe 

przedsięwzięcia posiadają wykonanie budżetu w oczekiwanych granicach pow. 50% co 

powoduje, że po uwzględnieniu projektów będących w fazie rozliczenia docelowy poziom 

realizacji ich budżetów będzie znacznie wyższy.  

 

 

Rys 8. Poziom osiągnięcia budżetu przedsięwzięć w %.  
Przedsięwzięcia: 
1. Diabły w żuławskich wierzbach ukryte” – produkt regionalny 
2. Szlak nieograniczonych perspektyw – turystyka kulturowa 
3. Szlak wodny rzeki Święta 
4. Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców 
 

 W odniesieniu do stopnia realizacji wskaźników wyznaczonych na poziomie celów 

szczegółowych i przedsięwzięć w ramach Strategii, poniżej przedstawiono zagregowane 

dane w tym zakresie dla wskaźników produktu i rezultatu.  

W przypadku wskaźników produktu widoczne jest zjawisko osiągnięcia przez większość  

z nich poziomu 100 % przy czym w większości przypadków ich wartość jest bardzo zbliżona 

właśnie do 100%. Jedynie cztery (z 13) wskaźniki produktu na dzień dzisiejszy nie osiągają 

wymaganego poziomu 80% ich realizacji – są to wskaźniki nr 2, 12, 13 dotyczące kwestii 

przedsiębiorczości oraz promocji w postaci publikacji i imprez promocyjnych.  Widoczne są 

przy tym wskaźniki o poziomie wykonania znacznie przekraczającym pierwotne założenia - 
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wynoszącym ponad 200%, które dotyczą zarówno operacji nieinwestycyjnych (działania 

promocyjne) jak i inwestycji w obiekty stanowiące funkcję turystyczną. 

Podobnie zróżnicowanie kształtuje się sytuacja w przypadku wskaźników rezultatu. Jednak 

także w tym przypadku poziom większości z nich osiąga wartość pow. wymaganego 

minimum 80% i jest zbliżona lub znacznie przekracza 100%. Najmniejszy stopień realizacji 

osiągają obecnie wskaźniki 1, 8 i 11 dotyczące zarówno liczby miejsc pracy jaki i np. liczby 

członków organizacji pozarządowych – jak wskazano powyżej, analiza operacji będących 

obecnie w fazie oceny daje jednak szanse na zrealizowanie zakładanego minimalnego 

poziomu tych wskaźników. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku wskaźników produktu 

notujemy rezultaty, które już na obecnym etapie notują znaczne przekroczenia pierwotnych 

założeń – ponad 200% zakładanej wartości docelowej – dotyczy to takich kwestii jak: liczba 

odbiorców publikacji poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru, liczba osób 

odwiedzających odnowione, nowoutworzone miejsca, obiekty stanowiące atrakcję 

turystyczną lub/i małą infrastrukturę turystyczną do końca 2015r. w stosunku do roku 2009, 

czy liczba osób korzystających z nowo wybudowanych /utworzonych lub odnowionych 

miejsc/obiektów sportowo -kulturalno- rekreacyjnych do końca 2015 r. w stosunku do roku 

2009.  

Analiza wskaźnikowa nie wskazuje jednakże na jakąś wyraźną tendencję w zakresie 

nieosiągnięcia czy wyraźnego przekroczenia zakładanych wartości poszczególnych 

wskaźników.  

  

Rys 9. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu – stan na maj 2015 roku.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  
Wskaźnik produktu:1. Liczba szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (szt.); 2. Liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez istniejące lub 
nowopowstałe podmioty gospodarcze (szt.); 3. Liczba nowobudowanych/utworzonych lub odnowionych miejsc/obiektów sportowo – kulturalno – 
rekreacyjnych (szt.); 4. Liczba zorganizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych (szt.); 5. Liczba utworzonych stanowisk z 
dostępem do bezpłatnego Internetu (szt.); 6. Liczba akcji promocyjnych wykorzystujących lub poświęconych dziedzictwu kulturowemu i/lub 
przyrodniczemu (szt.); 7. Liczba publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego (szt.); 8. Liczba oznakowanych, 
urządzonych, odnowionych, zabezpieczonych  miejsc, obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze (szt.); 9. Liczba publikacji 
poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru (szt.); 10. Liczba nowo wybudowanych lub odnowionych miejsc, obiektów stanowiących atrakcję 
turystyczną lub/i małą infrastrukturę turystyczną (szt.); 11. Liczba uczestników imprez/spotkań integrujących społeczność lokalną (os.); 12. Liczba 

publikacji dotyczących promocji obszaru LSR oraz inicjatyw oddolnych (szt.); 13. Liczba imprez/spotkań integrujących społeczność lokalną (szt.) 
Wskaźnik rezultatu: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (etat); 2. Liczba osób, które zdobyły dodatkowe kompetencje/wiedzę dzięki ukończonym 
szkoleniom w zakresie przedsiębiorczości (os); 3. Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych /utworzonych lub odnowionych 
miejsc/obiektów sportowo- kulturalno-rekreacyjnych do końca 2015r. w stosunku do roku 2009 (OS); 4. Liczba osób uczestniczących w imprezach 
sportowo– kulturalno– rekreacyjnych  (os.); 5. Liczba osób rocznie korzystających z utworzonych stanowisk z dostępem do bezpłatnego Internetu 
(os.) ; 6. Liczba uczestników akcji promocyjnych poświęconych dziedzictwu kulturowemu i/lub przyrodniczemu (os.); 7. Liczba odbiorców publikacji 
dotyczących dziedzictwa kulturowego i/lub przyrodniczego (os.); 8. Liczba osób odwiedzających oznakowane, urządzone, odnowione, 
zabezpieczone  miejsca, obiekty stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze do końca 2015r. w stosunku do roku 2009  (os); 9. Liczba 
odbiorców publikacji poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru (os.); 10. Liczba osób odwiedzających odnowione, nowoutworzone miejsca, 
obiekty stanowiące atrakcję turystyczną lub/i małą infrastrukturę turystyczną do końca 2015r. w stosunku do roku 2009  (os); 11. Liczba członków 

100,00 

33,33 

109,09 

192,50 

100,00 

355,56 

100,00 
120,00 

250,00 

433,33 

150,00 

33,33 
60,00 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wskaźniki produktu  

50,00 
100,00 

201,92 
167,13 

631,67 

95,20 

150,00 

50,43 

560,00 

408,25 

21,54 

100,00 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wskaźniki rezultatu 



43 
 

organizacji pozarządowych do końca roku 2015 w stosunku do roku 2009  (os).; 12. Liczba utworzonych organizacji pozarządowych z powiatu 
malborskiego. 

 

Bardzo ważną – pozytywną kwestią jest natomiast fakt istnienia silnej korelacji między 

poziomem osiągnięcia wskaźników produktu a poziomem realizacji odpowiadających im 

wskaźnikom rezultatu. Analiza porównawcza w tym zakresie wskazała, że skala osiągnięcia 

danego produktu odpowiada co do zasady skali osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu. 

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest wskaźnik produktu „Liczba oznakowanych, 

urządzonych, odnowionych, zabezpieczonych  miejsc, obiektów stanowiących dziedzictwo 

kulturowe i/lub przyrodnicze (szt.)” który został zrealizowany w 120% i odpowiadający mu 

wskaźnik rezultatu „Liczba osób odwiedzających oznakowane, urządzone, odnowione, 

zabezpieczone  miejsca, obiekty stanowiących dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze do 

końca 2015 r. w stosunku do roku 2009  (os) „, którego stopień osiągnięcia wynosi obecnie 

50,43% - sytuacja ta wskazuje, że miejsca stanowiące dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 

odwiedza mniej osób niż zakładano. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

  



     
 
Tab 1. Poziom realizacji wskaźników produktu i odpowiadających im wskaźnikom rezultatu.  

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wskaźnik 
założony 

Wskaźnik 
osiągnięty 

% 
realizacji  

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wskaźnik 
założony 

Wskaźnik 
osiągnięty 

 % 
realizacji  

„Diabły w 
żuławskich 

wierzbach ukryte” – 
produkt regionalny 

1. Liczba szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości (szt.)  

6 6 100,00 

Rozwój istniejących oraz 
tworzenie nowych podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą 

1. Liczba utworzonych 
miejsc pracy (etat) 

4 2 50,00 

2. Liczba zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych przez istniejące 
lub nowopowstałe podmioty 
gospodarcze (szt.) 

6 2 33,33 

Podniesienie świadomości 
mieszkańców w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

2. Liczba osób, które 
zdobyły dodatkowe 
kompetencje/wiedzę 
dzięki ukończonym 
szkoleniom w zakresie 
przedsiębiorczości (os) 

90 90 100,00 

Szlak 
nieograniczonych 

perspektyw – 
turystyka kulturowa 

3. Liczba 
nowobudowanych/utworzonych 
lub odnowionych miejsc/obiektów 
sportowo – kulturalno – 
rekreacyjnych (szt.) 

33 36 109,09 

Zwiększenie liczby 
miejsc/obiektów sportowo – 
kulturalno – rekreacyjnych 
umożliwiających rozwój 
zainteresowań mieszkańców i 
poprawa stanu ich wyposażenia 

3. Liczba osób 
korzystających z 
nowowybudowanych 
/utworzonych lub 
odnowionych 
miejsc/obiektów sportowo-
kulturalno-rekreacyjnych 
do końca 2015r. w 
stosunku do roku 2009 
(OS) 

4800 9692 201,92 

4. Liczba zorganizowanych 
imprez sportowych, rekreacyjnych 
lub kulturalnych (szt.) 

40 77 192,50 

Wzbogacenie oferty dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w 
zakresie możliwości rozwoju 
zainteresowań 

4. Liczba osób 
uczestniczących w 
imprezach sportowo– 
kulturalno– rekreacyjnych  
(os.) 

3000 5014 167,13 

5. Liczba utworzonych stanowisk 
z dostępem do bezpłatnego 
Internetu (szt.) 

15 15 100,00 
Większe możliwości dostępu do 
bezpłatnego Internetu 

5. Liczba osób rocznie 
korzystających z 
utworzonych stanowisk z 
dostępem do bezpłatnego 
Internetu (os.)  

180 1137 631,67 

Szlak wodny rzeki 
Święta 

6. Liczba akcji promocyjnych 
wykorzystujących lub 
poświęconych dziedzictwu 
kulturowemu i/lub przyrodniczemu 
(szt.) 

9 32 355,56 

Wzrost świadomości i poczucia 
odpowiedzialności 
mieszkańców za dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze 
obszaru objętego LSR 

6. Liczba uczestników 
akcji promocyjnych 
poświęconych dziedzictwu 
kulturowemu i/lub 
przyrodniczemu (os.) 

500 476 95,20 
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7. Liczba publikacji dotyczących 
dziedzictwa kulturowego i/lub 
przyrodniczego (szt.) 

5 5 100,00 

7. Liczba odbiorców 
publikacji dotyczących 
dziedzictwa kulturowego 
i/lub przyrodniczego (os.) 

2500 3750 150,00 

8. Liczba oznakowanych, 
urządzonych, odnowionych, 
zabezpieczonych  miejsc, 
obiektów stanowiących 
dziedzictwo kulturowe i/lub 
przyrodnicze (szt.) 

20 24 120,00 

Oznakowanie, urządzanie, 
odnawianie, przywracanie 
stanu pierwotnego i 
zabezpieczanie miejsc, 
obiektów stanowiących 
dziedzictwo kulturowe i/lub 
przyrodnicze oraz ich promocja 

8. Liczba osób 
odwiedzających 
oznakowane, urządzone, 
odnowione, 
zabezpieczone  miejsca, 
obiekty stanowiących 
dziedzictwo kulturowe 
i/lub przyrodnicze do 
końca 2015r. w stosunku 
do roku 2009  (os) 

4000 2017 50,43 

9. Liczba publikacji poświęconych 
turystycznej atrakcyjności obszaru 
(szt.) 

2 5 250,00 

Wzrost turystycznej 
atrakcyjności obszaru 

9. Liczba odbiorców 
publikacji poświęconych 
turystycznej atrakcyjności 
obszaru (os.) 

500 2800 560,00 

10. Liczba nowo wybudowanych 
lub odnowionych miejsc, obiektów 
stanowiących atrakcję turystyczną 
lub/i małą infrastrukturę 
turystyczną (szt.) 

6 26 433,33 

10. Liczba osób 
odwiedzających 
odnowione, 
nowoutworzone miejsca, 
obiekty stanowiące 
atrakcję turystyczną lub/i 
małą infrastrukturę 
turystyczną do końca 
2015r. w stosunku do roku 
2009  (os) 

400 1633 408,25 

Budowanie 
tożsamości 

regionalnej oraz 
integracja 

mieszkańców 

11. Liczba uczestników 
imprez/spotkań integrujących 
społeczność lokalną (os.) 

600 900 150,00 

Wzrost liczby organizacji 
pozarządowych, zwiększenie 
ich aktywności i poprawa 
funkcjonowania 

11. Liczba członków 
organizacji 
pozarządowych do końca 
roku 2015 w stosunku do 
roku 2009  (os)  

500 (65) 14 21,54 
12. Liczba publikacji dotyczących 
promocji obszaru LSR oraz 
inicjatyw oddolnych (szt.) 

3 1 33,33 

13. Liczba imprez/spotkań 
integrujących społeczność lokalną 
(szt.) 

5 3 60,00 12. Liczba utworzonych 
organizacji 
pozarządowych z powiatu 
malborskiego. 

1 1 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD.  



     
 
VII. UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAŻANIA LSR. 

VII.1.. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA LSR I FUNKCJONOWANIA LGD, 

  

Ocenę systemu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD oparto przede wszystkim na 

badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród członków LGD w trakcie zorganizowanych 

spotkań fokusowych podsumowujących proces ewaluacji Strategii. Przygotowana ankieta 

miała na celu syntetyczną ocenę trzech głównych elementów procesu wdrażania LSR  

i funkcjonowania LGD: 

A. ocenę działań informacyjno – szkoleniowych i obsługi wnioskodawców przez LGD, 

B. ocenę systemu oceny wniosków, 

C. ogólną ocenę wdrażania LSR w życie w porównaniu do jej pierwotnych założeń. 

 

Ad A. Ocena działań informacyjno – szkoleniowych i obsługi wnioskodawców przez LGD. 

 Na postawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych należy wskazać,  

że ocena działań informacyjno – szkoleniowych oraz obsługa wnioskodawców przez LGD  

wg opinii członków Rady przedstawia się relatywnie wysoko i nie wskazuje na pilne i ważne 

potrzeby zmiany sytuacji w tym zakresie, tj.: 

 94% badanych oceniło dobrze i bardzo dobrze proces informowania przez LGD  

o możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, zasadach przyznawania 

dofinansowania, zasadach wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej; pozostałe 6% 

badanych oceniło ten proces na poziomie „średnim” – wśród ankietowanych nie 

pojawiały się w tym zakresie żadne inne odpowiedzi, 

 na pytanie czy LGD powinna podjąć dodatkowe działania informacyjne o możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie projektów a jeśli tak to jakie, aż 43% badanych 

wskazało, że obecne działania są wystarczające. Pozostali z ankietowanych osób 

wskazali przede wszystkim na potrzebę intensyfikacji tego typu działań  

z wykorzystaniem lokalnych portali informacyjnych – 22 % odpowiedzi (ankietowani 

mieli możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi) oraz ogłoszenia w lokalnym 

radio lub TV (13 % odpowiedzi). Pozostałe możliwe do wyboru formy dotarcia do 

potencjalnych wnioskodawców cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem – 

z tym, że najmniej osób wskazało na potrzebę zamieszczania ogłoszeń i artykułów  

w prasie lub większej intensyfikacji spotkań informacyjnych – stąd należy uznać, że te 

dwie formy przekazu informacji funkcjonują obecnie najlepiej, 

 mając na uwadze wiedzę osób biorących udział w badaniu dotyczącą procesu naboru  

wniosków zapytano ankietowanych także o ich opinię na temat tego czego powinny 
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przede wszystkim dotyczyć organizowane szkolenia przez LGD, dając do wyboru  

3 możliwie odpowiedzi: ogólnych informacji o zasadach ubiegania się o wsparcie, 

warsztatów związanych ze sporządzaniem wniosku o dofinansowanie wraz  

z załącznikami, realizacji i rozliczania projektów (wnioski o płatność itp.). 

Zdecydowana większość ankietowanych osób wskazała na szczególnie dużą wagę 

organizacji warsztatów związanych ze sporządzaniem wniosku o dofinansowanie 

wraz z załącznikami; jednocześnie 29% badanych wskazało na potrzebę organizacji 

szkoleń dotyczących realizacji i rozliczania samych projektów (ankietowani mieli 

możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi), 

 podsumowaniem oceny procesu pomocy dla Wnioskodawców w zakresie ubiegania 

się o pomoc ze środków LGD była opinia członków Rady dotycząca ogólnej oceny 

dotychczasowej pomocy udzielanej wnioskodawcom przez pracowników Biura LGD. 

W tym zakresie 93% badanych wskazało na dobrą i bardzo dobrą ocenę tego 

procesu – jedynie jedna osoba wskazała na ocenę niższą (zadowalającą). 

Jednocześnie z badanych osób 56 % oceniło badaną pomoc jako bardzo dobrą – 

wyniki te niewątpliwie dobrze świadczą o pracy biura LGD w kontekście pomocy dla 

potencjalnych Wnioskodawców, 

 

Ad. B. Ocena systemu naboru wniosków i roli Rady jako organu LGD. 

 Bardzo ciekawe wnioski można wysnuć z analizy oceny sytemu naboru i oceny 

wniosków przez Radę LGD – w tym zakresie zadano badanym osobom 4 pytania dotyczące 

oceny najważniejszych kwestii związanych z oceną wniosków składanych do LGD: 

 w pierwszej kolejności zapytano uczestników spotkań fokusowych o ogólną ocenę 

sprawności funkcjonowania LGD rozumianą jako poprawność prowadzenia procesu 

naborów i oceny wniosków składanych przez Wnioskodawców – w odpowiedzi 100% 

badanych wskazało na dobrą i bardzo dobrą ocenę procesu prowadzenia naborów  

i oceny wniosków przez LGD z czego zdecydowanie przeważała ocena „dobra”, 

której udzieliło 74% badanych,  

 jedną z zasadniczych kwestii dotyczących procesu oceny wniosków o jaką zapytano 

ankietowanych były kryteria wyboru operacji stosowane przez LGD „Spichlerz 

Żuławski” – w tym zakresie osoby uczestniczące w warsztatach miały ocenić kryteria 

wyboru poprzez wskazanie oceny od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze)) wg następujących 

kryteriów oceny: jawność, obiektywność, zrozumiałość, dostępność. Ogólnie należy 

wskazać, że 89% ocen to oceny dobre i bardzo dobre. Wyniki wskazują ponadto,  

że najwyżej oceniania była jawność kryteriów (najwięcej ocen „5”) co wiąże się 

niewątpliwie z powszechnym dostępem do kryteriów wyboru; relatywnie najniżej 

oceniona była natomiast kwestia obiektywności stosowanych kryteriów, które to 
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kryterium otrzymało najmniej ocen bardzo dobrych. Dane te wskazują, na z jednej 

strony bezproblemowy dostęp do informacji o kryteriach ale z drugiej mówią  

o potrzebie poprawy ich obiektywności, 

 kolejną ważną kwestią systemu oceny wniosków była ocena procedur oceny 

wniosków stosowanych w ramach oceny operacji składanych do LGD „Spichlerz 

Żuławski”. W tym zakresie 74% badanych oceniło procedury jako bardzo dobre  

i dobre a 26% badanych wskazało na ocenę „wystarczającą”, 

 w ramach oceny systemu naboru wniosków przeanalizowano także kwestie oceny 

jakości współpracy poszczególnych organów LGD: Rady LGD, Zarządu oraz Biura. 

Zebrane wyniki wskazują, że 58% osób oceniło tą współpracę na poziomie dobrym  

i bardzo dobrym; pozostałe 42% wskazało w tym zakresie na ocenę wystarczającą – 

brak było natomiast innych odpowiedzi, które oceniałyby tą współpracę w sposób 

negatywny. Dane te wskazują, na bardzo dobre relacje między poszczególnymi 

organami LGD, 

 ostatnim punktem tego bloku było pytanie o ocenę funkcjonowania poszczególnych 

organów LGD – w tym kontekście poproszono ankietowane osoby o ocenę Rady, 

Zarządu oraz Biura LGD wg skali ocen od 1 do 5. Wyniki badania wskazują,  

że zdecydowanie najlepiej oceniana jest praca Biura LGD: w tym przypadku 68% 

osób wskazało na ocenę „5” a aż 95% na ocenę „4” i „5”; relatywnie najmniej 

korzystnie oceniono natomiast pracę Zarządu LGD, który uzyskał najwięcej (36%) 

odpowiedzi w postaci oceny „3”. Ocenę tą potwierdzają wyniki odpowiedzi na pytanie 

otwarte dotyczące mocnych stron procesu wdrażania Strategii, gdzie większość 

badanych, która wskazała w tym zakresie jakiekolwiek odpowiedzi, wskazała na 

współpracę z biurem i świadczenie doradztwa jako najmocniejszych atutów 

funkcjonowania LGD.  

 

Ad. C. Ogólna ocena wdrażania LSR w życie w porównaniu do jej pierwotnych założeń - 

ostatnim z analizowanych tematów jest w ramach badania ankietowego kwestia oceny 

założeń wdrażanej LSR i stan jej osiągnięcia – w tym zakresie przeanalizowano następujące 

założenia: 

 punktem wyjścia do oceny było pytanie czy stan wdrażania w życie założeń Lokalnej 

Strategii Rozwoju 2009-2014 spełnia pokładane w nim nadzieje i pierwotne założenia 

oraz prośbą o wskazanie głównych słabych i mocnych stron procesu wdrażania 

Strategii w życie. W tym kontekście 61% ankietowanych oceniło bardzo dobrze  

lub dobrze fakt spełnienia pokładanych nadziei i pierwotnych założeń wdrażania  

w życie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2014 z czego 50% oceniło ten stan 
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jako „dobry”. Wśród wskazywanych odpowiedzi pojawiały się także oceny 

„wystarczająco” – 28% odpowiedzi oraz „źle” – 11% wszystkich wskazań, 

 kolejnym pytaniem zadanym badanym osobom było pytanie ogólne dotyczące kwestii 

czy obecna działalność Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” jest 

wystarczająca w stosunku do potrzeb regionu a jeśli nie to jakich działań oczekiwaliby 

członkowie Rady. Na tak postawione pytanie większość ankietowanych wskazywała 

na potrzebę intensyfikacji części działań z których wskazywano szczególnie na 

potrzebę organizacji większej liczby imprez promocyjnych (24% odpowiedzi)  

oraz większą liczbę działań związanych z współpracą z innymi regionami w kraju i za 

granicą (16% odpowiedzi). Na uwagę zasługuje natomiast z pewnością fakt, że 28% 

badanych osób wskazało, że obecna działalność LGD jest wystarczająca, 

 kolejna z poruszanych kwestii dotyczyła oceny aktywności członków LGD  

w działalności na rzecz Stowarzyszenia – w przypadku tej oceny 58% badanych 

wskazało na ocenę bardzo dobrą i dobrą; natomiast warto wskazać, że ankietowani 

mieli na ten temat bardzo różne zdanie i wśród odpowiedzi pojawiały się także oceny 

wystarczające oraz złe – z czego te ostatnie stanowiły 16% odpowiedzi. 

Zróżnicowanie to może z pewnością wynikać z różnego podejścia członków LGD do 

kwestii angażowania się w działalność Stowarzyszenia a w konsekwencji różnej 

oceny poszczególnych członków w ich dotychczasowej działalności, 

 bardzo ważnym pytanie o charakterze otwartym jakie zadano badanym osobom była 

kwestia dotychczasowego zakresu LSR i ewentualnego poszerzenia go o nowe 

zakresy. W ramach tego pytania większość badanych osób wskazała,  

że dotychczasowy zakres Strategii był wystarczający – jedynie pojedyncze głosy 

wnioskowały o rozszerzenie jej zakresu w nowym okresie programowania o kwestie 

np. rozwoju turystyki,  

 kolejne poruszane kwestie w ramach badania dotyczyły oceny roli i wpływu LGD na 

rozwój obszaru poszczególnych gmin będących jej członkami oraz poziomu ogólnego 

zaufania społecznego i akceptacji dla działalności LGD. W pierwszym aspekcie tego 

zagadnienia dominowały zdecydowanie odpowiedzi „dobrze”, których udzieliło 74% 

badanych – ogółem odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze udzieliło 89% osób biorących 

udział w badaniu. Należy w tym kontekście podkreślić brak odpowiedzi negatywnych  

w ramach tak postawionego pytania.  

Drugi z poruszanych aspektów dotyczący oceny poziomu akceptacji i zaufania 

społecznego na terenie LGD charakteryzował się miej jednoznacznymi 

odpowiedziami - 63% badanych wskazało ten poziom jako „wysoki”; natomiast  

w odpowiedziach pojawiło się także 10% odpowiedzi wskazujących na niską ocenę 

obecnej sytuacji w tym zakresie. 
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VIII. JAKOŚCIOWA OCENA DOTYCHCZASOWYCH EFEKTÓW WDRAŻANIA STRATEGII 

I DZIAŁALNOŚCI LGD.  

  

Przedstawioną ocenę jakościową dotychczasowych efektów wdrażania Strategii 

oparto o badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców obszaru LGD w trakcie 

wdrażania w życie założeń Strategii. Badania te przeprowadzono na próbie osób, które miały 

za zadanie wskazać jaki wpływ na ich życie ma działalność LGD i realizacji operacji 

dofinansowanych ze środków Grupy. Poniżej przedstawiono syntetyczne podsumowanie  

i wnioski z tego badania, które pozwalają na zobrazowanie pierwszych długofalowych 

efektów wdrażania Strategii w życie. Należy jednakże podkreślić, że końcowa ocena wpływu 

realizacji LSR na rozwój społeczno – gospodarczy obszaru LGD będzie możliwa po 

zakończeniu i rozliczeniu wszystkich projektów.  

 75% osób korzystało z nowo wybudowanych /utworzonych / odnowionych miejsc lub 

obiektów: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, 

 38% osób uczestniczyło w akcjach promocyjnych poświęconych dziedzictwu 

kulturowemu lub/i przyrodniczemu, 

 40% osób odwiedzało oznakowane, urządzone, odnowione, zabezpieczone miejsca 

lub obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe i/lub przyrodnicze, 

 60% osób korzystało z utworzonych stanowisk z dostępem do bezpłatnego Internetu, 

 65% osób odwiedzało odnowione, nowoutworzone miejsca lub obiekty stanowiące 

atrakcję turystyczną, 

 79% osób deklaruje poczucie więzi z miejscem zamieszkania, 

 35% osób deklaruje, że wzrosło ich poczucie więzi z miejscem zamieszkania  

w stosunku do roku 2009 - ale 52% wskazało, że poczucie to nie zmieniło się, 

 80% osób deklaruje zadowolenie z poziomu życia na wsi, 

 35% osób wskazało, że wzrosło poczucie zadowolenia z poziomu życia na wsi  

w stosunku do roku 2009 ale 46% osób wskazało, że poczucie to nie zmieniło się, 

 ocena warunków życia w swojej gminie: 

- najlepiej oceniane: dostępność do kultury i rozrywki, dostępność do rekreacji, 

dostęp do Internetu, 

- najgorzej oceniane: lokalny rynek pracy, stan dróg, placówki usługowo – 

gastronomiczne, opieka zdrowotna, 

 

  



51 
 

IX. UWARUNKOWANIA EGZOGENICZNE I ICH WPŁYW NA WDRAŻANIE LSR. 

  

Uwarunkowania egzogeniczne mają charakter zewnętrzny niezależny od samej LGD  

i modelu i sposobu wdrażania przez Grupę LSR. Jednocześnie jednak uwarunkowania 

egzogeniczne mogą mieć bardzo duży wpływ na zarówno proces wdrażania LSR jak i jego 

efekty tym bardziej, że ulegają one – często niedającym się wcześniej przewidzieć – 

zmianom. Mając na uwadze kilkuletnie doświadczenia we wdrażaniu LSR na terenie LGD 

„Spichlerz Żuławski” do głównych uwarunkowań egzogenicznych mających wpływ na 

działalność LGD i wdrażania LSR należy zaliczyć:  

a. kryzys finansowy na świecie zapoczątkowany w 2007 roku,  

b. wpływ wdrażania projektów współfinansowanych z innych funduszy UE na terenie 

LGD,  

c. brak środków finansowych ze strony sektora NGO (finansowanie wkładu własnego,  

refundacja),  

d. zmiana przepisów dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

LGD ze strony podmiotów gospodarczych (Małe projekty), 

e. proces oceny wniosków składanych za pośrednictwem LGD przez ARiMR,  

f. zmiany głównych parametrów makroekonomicznych dotyczących sytuacji społecznej 

i gospodarczej w skali całej LGD. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych uwarunkowań i ich wpływ na proces 

wdrażania Strategii i funkcjonowanie LGD.  

 

Ad a. Kryzys finansowy na świecie zapoczątkowany w 2007 roku – sytuacja światowej  

i krajowej gospodarki po roku 2007 uległa znacznym zmianom w wyniku zaistniałego kryzysu 

finansowego. Jej efektem poza problemami sektora finansowego czy poszczególnych krajów 

w skali makro, w Polsce było m.in. pogorszenie sytuacji sektora MSP skutkujące 

ograniczeniem inwestycji prowadzonych przez ten sektor a potęgowane pogorszeniem się 

ogólnego dostępu przedsiębiorstw do kapitału, w tym kredytów bankowych. Efektem było  

w tym zakresie także ograniczenie zainteresowania realizacją – zwłaszcza większych – 

inwestycji, nawet przy wsparciu funduszy UE, co odbiło się na mniejszym zainteresowaniu 

sektora gospodarczego ubieganiem się o środków w ramach inicjatywy Leader, w tym 

głównie w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które wymagało 

tworzenia nowych, stałych miejsc pracy,  

 

Ad b. Wpływ wdrażania projektów współfinansowanych z innych funduszy UE na terenie 

LGD – tak na terenie LGD jak i w całej Polsce w okresie lat 2009-2015 realizowanych jest 

szereg projektów współfinansowanych z innych środków UE niż inicjatywa Leader,  
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które podsumowane wspólnie, mają miejscami znaczący wpływ na sytuację społeczno – 

gospodarczą regionów i kraju. Biorąc pod uwagę fakt, że środki przeznaczone na Program 

Leader w skali całego kraju stanowią jedynie ułamek procenta całości środków dostępnych  

w ramach funduszy pomocowych w okresie programowania 2007-2013, należy wskazać,  

że w skali tak lokalnej jak i regionalnej pomiar wpływu samej inicjatywy Leader na sytuację 

społeczno – gospodarczą jest często trudny do ustalenia i „ginie” w potoku znacznie 

większych środków jakie napływają z innych źródeł funduszy UE. Konsekwencją tego stanu 

rzeczy jest trudność w oszacowaniu wpływu operacji dofinansowanych w ramach LSR na 

rozwój regionu, zwłaszcza w odniesieniu do wyznaczonych w ramach Strategii wskaźników 

oddziaływania i celów głównych,   

 

Ad c. brak środków finansowych ze strony sektora NGO (finansowanie wkładu własnego,  

refundacja) – problem ten występuje i jest widoczny od początku wdrażania inicjatywy 

Leader w okresie programowania 2007-2013 i dotyczy braku środków finansowych ze strony 

sektora NGO na pokrycie zarówno wkładu własnego w realizację projektu jak i (a może 

przede wszystkim) w pokrycie kosztów operacji do momentu uzyskania refundacji kosztów. 

Zjawisko to jest wynikiem przede wszystkim zastosowania sytemu refundacji kosztów przy 

bardzo niskim poziomie możliwych do uzyskania zaliczek (wyprzedzającego finansowania), 

ale wynika także z braku systemu wsparcia dla sektora organizacji pozarządowych np.  

w formie preferencyjnych pożyczek. Skutkiem opisanego zjawiska jest bardzo niski udział 

sektora NGO w wykorzystywaniu środków w ramach wdrażania LSR na terenie LGD 

„Spichlerz Żuławski”, czego efektem jest niższy od zakładanego poziom wykorzystania 

budżetu części przedsięwzięć, które z założenia były skierowane głównie do organizacji 

pozarządowych,  

 

Ad d. Zmiana przepisów dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

LGD ze strony podmiotów gospodarczych (Małe projekty) – sytuacja ta dotyczy zmiany 

zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania „Małe projektu” przez podmioty 

gospodarcze należące do sektora mikroprzedsiębiorstw w trakcie procesu wdrażania 

Strategii. Zmiana ta odnosiła się do ograniczenia maksymalnej kwoty dotacji o jaką może 

ubiegać się tego typu podmiot do 50 tys. w całym okresie wdrażania Programu, co znacznie 

ograniczyło możliwości ubiegania się o wsparcie przez sektor gospodarczy, w którym 

mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95 % podmiotów. Mając na uwadze, że sytuacja ta 

dotyczyła także beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

i jak wskazano powyżej, została przeprowadzona w trakcie procesu wdrażania LSR, może 

ona mieć negatywny wpływ na poziom realizacji LSR w zakresie zarówno poziom 

wykorzystania środków finansowych jak i realizacji wskaźników wyznaczonych w ramach 
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Strategii, gdzie zarówno struktura budżetu jak i matryca logiczna projektu zostały stworzone 

w innym stanie prawnym w relacji do stanu w którym analizowany będzie poziom realizacji 

LSR,  

 

Ad e. Proces oceny wniosków składanych za pośrednictwem LGD przez ARiMR – analiza 

stanu wdrażania operacji w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wskazuje na bardzo duży odsetek 

wniosków, które nie otrzymują pozytywnej oceny formalnej a tym samym bardzo duży 

odsetek projektów, które zostają na tym etapie odrzucone w przyczyn formalnych. Skutkiem 

takiej sytuacji jest niewykorzystanie środków w ramach wskazanych dwóch działań  

oraz trudności z realizacją części wskaźników w ramach Strategii, dotyczących rozwoju 

przedsiębiorczości np. związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,  

 

Ad f. Zmiany głównych parametrów makroekonomicznych dotyczących sytuacji społecznej  

i gospodarczej w skali całej LGD – w okresie wdrażania Strategii w życie systematycznej 

zmianie ulega sytuacja społeczna i ekonomiczna w każdym regionie, która skutkuje 

wpływem na poziom realizacji LSR (liczba turystów, zamożność mieszkańców, itp.)  

oraz możliwość osiągnięcia zakładanych wskaźników – efektów realizacji Strategii. Poniżej 

przedstawiono zmianę w okresie lat 2007 – 2013 przykładowych wielkości 

charakteryzujących przestrzeń społeczną i gospodarczą obszaru LGD (w ujęciu powiatu), 

która może mieć wpływ na realizację LSR oraz poziom osiągnięcia jej zakładanych efektów.  

Dane oficjalnej statystyki GUS w tym zakresie wskazują, w trzech analizowanych obszarach: 

 bezrobocie – od roku 2010 notujemy na terenie powiatu malborskiego systematyczny 

wzrost odsetka bezrobotnych z 10,9% w 2010 roku do 11,9% w roku 2013 – 

tendencja ta występuje mimo realizacji w tym okresie szeregu pro-rozwojowych 

projektów z zakresu walki bezrobociem i generowania nowych miejsc pracy,  

 podmioty wpisane do rejestru REGON – ogólnie w całym badanym okresie widoczna 

jest wzrostowa tendencja liczby tych podmiotów, świadcząca przede wszystkim  

o systematycznym rozwoju przedsiębiorczości na ty obszarze; dane te 

uszczegółowione w zakresie zmiany liczby organizacji pozarządowych na badanym 

terenie wskazują także w przypadku tych podmiotów stałą tendencję wzrostową, 

gdzie w latach 2007 – 2013 ich liczba wzrosła o 27%, 

 ruch turystyczny mierzony liczbą korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania– widoczna jest w tym zakresie duża dynamika zmian ruchu 

turystycznego wykazująca w końcówce badanego okresu tendencję malejącą  liczby 

turystów odwiedzających obszar LGD (korzystających z noclegów).  
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Tab 2. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 
latach 2007 – 2013 w %.  

Obszar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obszar LGD 10,7 8,5 11,1 10,9 11,3 11,5 11,9 

 

Tab. Korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2007 – 2013.  

Obszar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obszar LGD 39 194 41 003 35 696 39 004 37 104 40 936 31 717 

 

Tab. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2007 – 2013.  

Obszar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obszar LGD – podmioty ogółem, 
w tym: 

903 929 951 967 941 967 997 

Fundacje i stowarzyszenia  19 20 23 23 24 25 26 
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X. ANALIZA PORÓWNAWCZA POCZĄTKOWYCH ZAŁOŻEŃ LSR W STOSUNKU DO 

OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW W KONTEKŚCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 

2014 – 2020 

 

Analizę porównawczą początkowych założeń LSR w stosunku do osiągniętych 

efektów Strategii oparto przede wszystkim na porównaniu pierwotnej struktury budżetu LSR 

do jego zakładanego wykonania na koniec realizacji Strategii, bazując na wynikach stopnia 

realizacji LSR opisanego w przedmiotowym dokumencie. Należy w tym zakresie wskazać na 

trudności w dokonaniu porównania założeń pierwszej, zatwierdzonej wersji Strategii do jej 

zapisów z roku 2014, które wynikały przede wszystkim z zakresu dokonanych  

w międzyczasie zmian w tym dokumencie, związanych przede wszystkim ze zmianą 

całkowitej wartości budżetu na wdrażanie LSR, która została zmniejszona o kwotę  

296 038,07 zł.  

Analizy budżetu Strategii wg działań została przeprowadzona w oparciu o dane pierwotnej 

Strategii w tym przypadku bazowano na pierwszej wersji Strategii i jej strukturze budżetu. 

Dane te porównano z zakładanym wykonaniem budżetu Strategii, jaki wynika z analizy 

przedstawionej w poniższym dokumencie (na bazie aktualnego limitu środków na działania). 

Wyniki tak przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli. Zaprezentowane 

porównanie wskazuje zmianę w strukturze budżetu Strategii w relacji do założeń, jakie 

przyświecały jej autorom w czasie planowania Strategii. Zmiana ta dotyczy z jednej strony 

znacznie niższego wydatkowania środków na działanie skierowane stricte na rozwój 

przedsiębiorczości i obsługiwane przez ARiMR tj. Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej – w tym przypadku w pierwotnej wersji Strategii przeznaczone na ich realizację  

w sumie kwotę prawie ponad 286 tys. zł – wykonanie LSR w roku 2015 i dokonane  

w międzyczasie zmiany w strukturze budżetu wskazują, że docelowo na wspomniane 

działanie zostanie przeznaczona w sumie kwota 185 tys. zł. Zmiana ta oznacza zmniejszenie 

puli środków na te działania o ponad 35% w stosunku do pierwotnych założeń. Taki stan 

rzeczy jest determinowany przede wszystkim bardzo dużym odsetkiem wniosków, które 

uzyskały negatywny wynik oceny formalnej w ARiMR – należy w tym momencie 

jednoznacznie wskazać, że sytuacja ta nie jest skutkiem braku lub niedostatecznej jakości 

doradztwa świadczonego przez LGD dla wnioskodawców tych działań – o czym świadczą 

różnorodne i zakrojone na szeroką skalę działania podejmowane przez LGD, wspierające 

podmioty składające wnioski na rozwój przedsiębiorczości oraz fakt, że tego typu sytuacja 

występuje we wszystkich LGD w województwie pomorskim. Zjawisko to jest także 

konsekwencją niższego od zakładanego pierwotnie zainteresowania przedsiębiorców  

oraz rolników ubieganiem się o środki w ramach LGD.  
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Podobne zmiany w budżecie LSR miały miejsce w przypadku działania „Odnowa i rozwój 

wsi” w ramach, którego zaplanowany pierwotnie budżet w wysokości 1 147 425,6 zł został 

zmniejszony w trakcie wdrażania LSR o ponad 13% do poziomu 993 586,00 zł. 

Na uwagę zasługuje jednocześnie fakt relatywnie niewielkiej zmiany budżetu dwóch 

pozostałych działań - „Małe projekty”, który w trakcie wdrażania LSR uległ zmniejszeniu  

o niecałe 4% oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach którego budżet 

wzrósł nieznacznie bo o 1,89%.   

 

Tab 3. Analiza porównawcza założeń budżetu LSR do jego wykonania wg stanu na maj 2015 

roku.  

Działania w ramach wdrażania LSR 
Pierwotny 

budżet 
LSR

3
 

Obecny 
poziom realizacji  

budżetu
4
 

Różnica zł Różnica % 

a b c d=c-b E=(d/b)*100 

Małe projekty 1 147 425,6 1 101 672,43 -45 753,17 -3,99 

Odnowa i rozwój wsi 1 147 425,6 993 586,00 -153 839,60 -13,41 

Mikroprzedsiębiorstwa 286 856,4 292 267,50 +5 411,10 +1,89 

Różnicowanie 286 856,4 185 000,00 -101 856,40 -35,51 

Źródło: Opracowanie własne, 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Budżet pierwotnej Strategii 

4
 Stan na maj 2015 



57 
 

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

  

Poniżej przedstawiono główne wnioski, jakie nasuwają się z opisu dotychczasowego 

stanu wdrażania LSR na terenie LGD „Spichlerz Żuławski”: 

 zdecydowana przewaga wśród beneficjentów pomocy podmiotów sektora 

publicznego – JST i ich jednostek, 

 niski udział wśród liczby składanych wniosków operacji realizowanych przez sektor 

prywatny – przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, 

 znaczne zróżnicowanie przestrzenne struktury rodzaju wnioskodawców wg gmin 

obszaru LGD, 

 znaczne zróżnicowanie liczby składanych wniosków oraz wartości otrzymanego 

dofinansowania wg poszczególnych gmin obszaru LGD – przede wszystkim w ujęciu 

bezwzględnym ale także w przeliczeniu na mieszkańca, 

 wysoki poziom realizacji założonego budżetu LSR na poziomie podpisanych umów 

wynoszący 99,75%,  

 zróżnicowany poziom realizacji budżetu poszczególnych przedsięwzięć i celów 

szczegółowych; przekroczenie na obecnym etapie wdrażania LSR budżetu 

przedsięwzięcia „Szlak wodny rzeki Święta”; ilość i wartość projektów będących  

w trakcie rozliczenia pozwali na osiągniecie budżetów pozostałych przedsięwzięć,  

 niezrealizowanie części (3) wskaźników produktu na wymaganym poziomie 80%; 

możliwość ich realizacji na bazie efektów operacji będących w trakcie oceny, 

 przekroczenie (w niektórych przypadkach znaczne) poziomu realizacji części 

wskaźników produktu, 

 niezrealizowanie części (3) wskaźników rezultatu na wymaganym poziomie 80%; 

możliwość ich realizacji na bazie efektów operacji będących w trakcie oceny,  

 przekroczenie (w niektórych przypadkach znaczne) poziomu realizacji części 

wskaźników rezultatu, 

 badanie członków wskazało, że ocena działań informacyjno – szkoleniowych  

i obsługi wnioskodawców przez LGD przedstawia się dobrze i bardzo dobrze, 

wskazano w tym zakresie jednak potrzeby w zakresie intensyfikacji części tych 

działań, 

 badanie członków wskazało, że ocena systemu oceny wniosków kształtuje się dobrze 

i bardzo dobrze; widoczna jest bardzo wysoka ocena stosowanych procedur  

i kryteriów oceny wniosków przy wysokiej ocenie współpracy poszczególnych 

organów LGD, 
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 badanie członków wskazało, że ogólna ocena wdrażania LSR w życie w porównaniu 

do jej pierwotnych założeń jest dobra – ankietowane osoby oceniły bardzo dobrze  

i dobrze stopień realizacji założeń Strategii i ich realizację.  

 analiza wykazała wysoki wpływ na stopień realizacji Strategii czynników 

egzogenicznych, które determinują sam proces wdrażania LSR i mają wpływ na 

efekty wdrażania Strategii – spośród zidentyfikowanych czynników zewnętrznych 

należy wskazać przede wszystkim takie czynniki jak: brak środków finansowych ze 

strony sektora NGO (finansowanie wkładu własnego, refundacja), zmiana przepisów 

dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach LGD ze strony 

podmiotów gospodarczych (Małe projekty) czy proces oceny wniosków składanych 

za pośrednictwem LGD przez ARiMR – które w najwyższym stopniu wpływają 

dotychczas na sam proces wdrażania założeń Strategii w życie, 

 

Zaprezentowane powyżej wnioski wykorzystano do przeprowadzenia wstępnych 

rekomendacji dotyczących kształtu nowej LSR w okresie programowania 2014-2020, które 

przedstawiono poniżej: 

 podjęcie intensywnej akcji informacyjnej i promocyjnej LGD i LSR już na etapie 

konstruowania kolejnej Strategii tak aby zachęcić podmioty sektora z poza 

publicznego (w tym głównie przedsiębiorców) do korzystania ze środków LGD, 

 promocja LGD jako organizacji w celu zwiększenia jej członków o przedstawicieli 

sektora społecznego i gospodarczego w tym NGO,  

 prace nad stworzeniem systemu wsparcia finansowego dla sektora NGO w nowym 

okresie programowania (np. funduszy pożyczkowy) w celu zwiększenia jego 

zdolności absorpcyjnej funduszy UE,  

 prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej w każdej z gmin LGD w zakresie 

możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach LSR,  

 dogłębna analiza potrzeb regionu dotyczących absorbcji środków w ramach nowej 

LSR pod kątem celów i przedsięwzięć – przede wszystkim analiza rzeczywistych 

potrzeb dotyczących kwestii rozwoju infrastruktury turystycznej oraz zapotrzebowania 

na środki ze strony sektora przedsiębiorstw – zwłaszcza w kontekście odgórnie 

wskazanego poziomu 50% budżetu, jaki będzie musiał być przeznaczony na 

tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach nowej LSR,  

 intensyfikacja działań informacyjnych w zakresie możliwości ubiegania się o środki  

w ramach LSR przede wszystkim w oparciu o prasę lokalną oraz Internet, 

 poprawa założeń lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie przede wszystkim 

ich obiektywności,  
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 zwiększenie ilości działań realizowanych przez LGD związanych w organizacją 

większej liczby imprez promocyjnych oraz działań związanych z współpracą z innymi 

regionami w kraju i za granicą. 

 


