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1. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

 

1. W trakcie prac nad LSR, LGD „Dolina Stobrawy” uznała, iż niezbędne będzie 

podjęcie działań wiążących się z dwoma rodzajami problemów. Pierwszy z nich 

miał charakter gospodarczy i za podstawę wskazano tutaj niską aktywność 

gospodarczą mieszkańców. Do problemów szczegółowych zaliczono 

niewystarczający rozwój istniejących przedsiębiorstw z sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw, zbyt mało nowych firm i częste upadki tych nowopowstałych 

oraz utrudniony powrót kobiet na rynek pracy. Drugi filar problemów miał 

charakter społeczno-środowiskowy i tutaj za podstawę uznano niską aktywność 

społeczną mieszkańców. Wśród szczegółowych problemów wskazano: słabe 

poczucie tożsamości lokalnej, małą ilość animatorów życia społecznego, niską 

świadomość potrzeby bycia we wspólnocie, niewykorzystywanie lokalnych 

zasobów, słabą motywację mieszkańców do bycia liderem, konsumpcyjny styl 

życia mieszkańców obszaru. W konsekwencji opracowano dwa cele główne. 

Pierwszy z nich to „Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina 

Stobrawy do 2022 roku”, a drugi nazwano „Wzrost aktywności społecznej na 

obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku”.   

2. Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono w analizowanym okresie 

całkiem dużo. Przede wszystkim trzeba podkreślić przesunięcia ze względu na 

oszczędności w przedsięwzięciach i przeliczeń na walutę euro i tym samym 

zmiany we wskaźnikach, aktualizacje planu działania i planu komunikacji. Środki 

przesuwano także z uwagi na brak zainteresowania niektórymi operacjami. 

Dokonano też połączenia przedsięwzięć (1.1.3 Rozwijanie działalności 

gospodarczej z przedsięwzięciem i 1.2.2 Podnoszenie kompetencji  

w przedsiębiorstwach) ze względu na nowelizację rozporządzenia. 

Doprecyzowano lokalne kryteria wyboru operacji, w tym między innymi 

dotyczące kryterium innowacyjności. Niezbędne stało się też dostosowywanie 

się do odgórnych wytycznych zawartych w przepisach prawnych. 



3. Naborów w „Dolinie Stobrawy” było bardzo dużo. Niezmiennie dużym 

powodzeniem cieszyły się nabory na ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną 

oraz na działania z zakresu otwierania i rozwoju działalności gospodarczej. Nie 

było też żadnych problemów z projektami grantowymi. Nieco inaczej sytuacja 

przedstawiała się z działaniami dotyczącymi krótkich łańcuchów dostaw, 

inkubatorów czy rozwoju rynków zbytu. Konieczne było powtarzanie w ich 

przypadku naborów i koniec końców udało się znaleźć beneficjentów tylko na 

ostatnie przedsięwzięcie. 

4. Realizacja pierwszego celu głównego w zasadzie przebiega bez zarzutu.  

W przypadku działań z celu szczegółowego dotyczącego rozwoju 

przedsiębiorczości i wskaźnika operacji polegających na rozpoczęciu działalności 

gospodarczej dane z postępu nie prezentują się imponująco, ale w tym 

przypadku ogłoszony zostanie jeszcze jeden nabór, a nieosiągnięcie stanu 

docelowego wynika z pozyskania nowych środków. Znacznie lepiej sytuacja 

przedstawia się w przypadku operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa, gdzie nie ma większych obaw co do pełnej realizacji 

wskaźnika. Zakończono już natomiast działania dotyczące podnoszenia 

kompetencji pracowników w firmach. Drugi cel szczegółowy dotyczy 

podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób planujących założenie działalności 

gospodarczej i tutaj przekroczono stan docelowy (zrealizowano 4 zamiast 2 

wskaźników). Jeśli chodzi o wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi i rozwoju rynków zbytu zakończono też działania, a pierwsze z 

przedsięwzięć zostało wykonane w ramach projektów współpracy. W znaczny 

sposób (400%) przekroczono stan docelowy czwartego celu szczegółowego 

dotyczącego zorganizowanych spotkań informacyjnych-konsultacyjnych 

służących wsparciu rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalną. 

5. W drugim celu głównym realizacja wskaźników postępuje równie bardzo 

dobrze. W przypadku tworzenia czy modernizacji infrastruktury rekreacyjnej  

i kulturowej w trakcie przeprowadzania ewaluacji zamykające przedsięwzięcie 

operacje znajdowały się w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Utworzono 

natomiast już wszystkie zaplanowane miejsca umożliwiające prowadzenie 

edukacji regionalnej i przyrodniczej oraz jeden z dwóch projektów współpracy  



w ramach tego przedsięwzięcia. W  przypadku celu szczegółowego dotyczącego 

wzmocnienia aktywności wspólnotowej przeprowadzono wszystkie 

zaplanowano szkolenia dla animatorów i liderów, a także przekroczono stan 

docelowy w przypadku organizacji zajęć dla lokalnej społeczności oraz wydarzeń 

kulturowych integrujących społeczność. Realizacja ostatniego celu 

szczegółowego dotyczącego wspierania aktywności społecznej poprzez 

aktywizację lokalną i promocję również jest dużym sukcesem. Wskaźnik liczby 

wydarzeń promocyjnych i wydanych publikacji oraz spotkań informacyjno-

konsultacyjnych w trakcie przeprowadzania ewaluacji, był wyższy niż stan 

docelowy. Do realizacji pozostała natomiast jeszcze jedna z czterech podróży 

studyjnych. 

6. Przedstawiciele LGD podkreślają, że z uwagi na kryteria niekoniecznie wybrano 

wszystkie najlepsze projekty, na co wpływ miała niekiedy „zero-jedynkowość” 

przy ocenie. Rada miała jednak racje bytu, co związane było między innymi  

z trzema kryteriami: wykorzystanie lokalnych zasobów, ochrona środowiska i 

innowacyjność. Pewne problemy rodziło zwłaszcza to ostatnie, głównie  

w przypadku operacji z rozwoju działalności gospodarczej. Udało się jednak na 

przestrzeni lat wypracować definicje, która nie wzbudza już tak wielkich 

kontrowersji. W ten sam sposób starano się doszlifowywać procedury, które 

aktualnie są na pewno znacznie bardziej przyjazne beneficjentom niż na samym 

początku realizowania LSR. Dużego znaczenia nabierają w kontekście ułatwień 

dla wnioskodawców profesjonalne spotkania informacyjne, szkolenia z pisania 

biznesplanu i doradztwo w biurze LGD. 

7. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów określone zostały przez 

beneficjentów jako wystarczająco przejrzyste i przyjazne. Podobnie 

zastosowane kryteria wyboru operacji były, według nich, jednoznaczne i nie 

budziły większych wątpliwości. Pozwalały także na wybór najlepszych 

wniosków, które są spójne z celami LSR. O tym jak dobrze oceniana jest 

potrzeba funkcjonowania i sama działalność LGD najlepiej świadczy fakt, iż 

żaden z badanych beneficjentów nie wykluczył zabiegania o ponowne wsparcie 

ze strony LGD w przyszłości (gdyby pojawiła się taka możliwość). 



8. LGD „Dolina Stobrawy” zrealizowała i rozliczyła już dwa projekty współpracy. 

Celem pierwszego z nich „Dobre bo lokalne”  była identyfikacja, promocja 

artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na 

rynek produktów sztuki użytkowej inspirowanych sztuką ludową. Projekt 

wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do współpracy lokalnych 

twórców, projektantów oraz przedsiębiorców. Celem drugiego, „EDUREG – 

Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych wsi tematycznych” było 

wdrażanie, założenie nowych oraz udoskonalenie już istniejących wsi 

tematycznych na obszarach partnerskich LGD. Wykorzystano tutaj fakt, iż wieś 

tematyczna stanowi innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej  

i daje szansę mieszkańcom wsi na alternatywne dochody. W ramach projektu 

na terenie Doliny Stobrawy powstało 6 wiosek. Trzeci projekt współpracy  

w trakcie przeprowadzania ewaluacji był już złożony do oceny. 

9. LGD „Dolina Stobrawy” realizuje mnóstwo projektów poza RLKS. Ich 

pomysłodawcą są zarówno pracownicy biura, jak i członkowie Zarządu, co 

stanowi wyraz ich pasji czy zaangażowania w rozwój obszaru LGD. W tym 

aspekcie warto zauważyć, że Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” od 2010 

roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który realizuje program „Działaj Lokalnie” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a w latach 2014-2020 operatorem FIO 

programu „Kierunek FIO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. W obu programach Stowarzyszenie przyjmuje i 

rozpatruje wnioski, wypłaca granty, a następnie rozlicza projekty grantowe 

składane przez beneficjentów.  Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” 

organizuje też corocznie Opolski Jarmark Folkloru promujący rękodzielnictwo. 

W jego trakcie osoby odwiedzające mogą nie tylko nabyć rękodzieła, ale też 

wziąć udział w specjalistycznych warsztatach. 

10. Działania komunikacyjne realizowane są przez LGD bez zarzutu. Najważniejszym 

źródłem informacji jest strona internetowa i Facebook, ale też tablica ogłoszeń 

w urzędach gminy. Swoją rolę odgrywała baza mailingowa.  

11. LGD „Dolina Stobrawy” starała się w swoich działaniach wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej, 

samorządów czy stowarzyszeń. Należy podkreślić, że realizowane w ramach LSR 



projekty są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru 

objętego LSR i przyczyniają się do jego wzmocnienia. Wybierane projekty 

również w pełni odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej. Można też 

stwierdzić, iż działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji między różnymi 

aktorami i buduje powiązania między nimi. Na pochwałę zasługuje także ścisła 

współpraca z innymi LGD-ami. 
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3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji 

 
Raport jest efektem badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez Fundację 

Socjometr. Przedmiotem badania była ewaluacja procesu wdrażania Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania 

„Dolina Stobrawy” w okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020. 

Fundacja Socjometr jest niezależnym podmiotem specjalizującym się w badaniach 

społecznych, który spełnia wymogi stawiane ewaluatorom zewnętrznym określone  

w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu  

i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Głównym celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie szerokiego zestawu 

danych, które pozwalają na wszechstronną ocenę całego procesu przygotowania i wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Kluczową kwestią jest tu z całą pewnością odpowiedź na pytanie 

czy oceniany dokument strategiczny trafnie diagnozował potrzeby mieszkańców obszaru LGD 

oraz jego potencjał rozwojowy. Na tej podstawie możliwe jest formułowanie wniosków na 

temat zakresu ewentualnego wpływu Lokalnej Grupy Działania na rozwój lokalnej 

społeczności.  

Szczegółowe cele badania zostały sformułowane na podstawie wspomnianych 

powyżej Wytycznych wydanych w 2017 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Skupiały się one w kilku obszarach tematycznych, w ramach których postawiono pytania 

badawcze.  

Obszary badań oraz przypisane do nich pytania badawcze: 

1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

a. Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników 

LSR?  

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

a. Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?  

b. W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 



3. Przedsiębiorczość 

a. W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?  

b. Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR 

jest wskazane?  

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

a. W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?  

b. W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego?  

5. Grupy defaworyzowane 

a. Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane 

w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?  

b. Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

c. Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania 

ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

6. Innowacyjność 

a. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

b. Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

7. Projekty współpracy 

a. Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

b. Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

8. Ocena funkcjonowania LGD 

a. Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną 

i skuteczną realizację LSR?  

b. Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, 

informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

c. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej 

realizowała LSR? 

9. Ocena procesu wdrażania 

a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

b. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?  



c. Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)? 

d. Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających 

informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?  

10. Wartość dodana podejścia LEADER 

a. Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi 

aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

b. Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest 

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?  

c. Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym 

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają 

się do jego wzmocnienia? 

d. Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem 

siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

Szczegółowe obszary działań poddane ocenie: 

1. Działalność biura LGD, w tym w szczególności jakość i efektywność świadczonego 

doradztwa dla wnioskodawców (rzeczywistych i potencjalnych) oraz beneficjentów. 

2. Realizacja planu komunikacji, rozpoznawalność LGD, wymiana informacji 

z mieszkańcami obszaru oraz jakość podejmowanych działań komunikacyjnych. 

3. Realizacja rzeczowo-finansowa Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Funkcjonowanie organów LGD. 

5. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz włączenia społecznego 

(w szczególności wsparcie udzielone przedstawicielom grupy defaworyzowanej). 

6. Działania LGD w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki 

i dziedzictwa kulturowego. 

7. Promowanie innowacyjności na obszarze objętym LSR. 

8. Realizacja projektów współpracy. 

 

 

 



4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania 
 

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2022 roku. W 

jego ramach poddano analizie dwie grupy danych: 

1. Dane zastane, w tym: 

a. dane ze statystyk publicznych, 

b. dane gromadzone przez Lokalną Grupę Działania w ramach monitoringu, 

2. Dane wywołane, w tym: 

a. dane zebrane za pomocą technik jakościowych, 

b. dane zebrane za pomocą technik ilościowych.  

Dane pochodzące ze statystyk publicznych dostarczyły wysoce obiektywnych 

informacji na temat zmian na obszarze LGD, które dokonały się w okresie realizacji ocenianej 

Strategii RLKS. Dane te dotyczyły między innymi zjawisk demograficznych, rynku pracy, 

lokalnej gospodarki oraz sytuacji społecznej. Wszystkie te dane zostały zaprezentowane w 

tabelach lub na wykresach. Szczegółowy wykaz ilustracji zawartych w raporcie, który 

umieszczony jest na jego końcu pozwala na szybkie zapoznanie się z zakresem poddanych 

analizie danych, które pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego.  

Lokalne Grupy Działania gromadzą istotne dane na temat procesu wdrażania Strategii 

RLKS, które musiały być poddane analizie. Wśród tych danych należy wskazać w 

szczególności informacje o prowadzonych naborach, dane o postępie rzeczowo-finansowym, 

wskaźniki realizacji planu komunikacji oraz dane dotyczące doradztwa. Analiza tej kategorii 

danych zastanych pozwoliła na ocenę skuteczności działań prowadzonych przez LGD oraz 

wskazała, w których obszarach działalność LGD pokrywała się ze zmianami na obszarze 

objętym LSR sugerowanymi przez wyniki analizy danych pochodzących z GUS.  

Reprezentanci Fundacji Socjometr przeprowadzili również badania jakościowe. 

Obejmowały one wywiady z pracownikami LGD oraz wywiady z przedstawicielami jego 

organów – Zarządu i organu decyzyjnego (Rady). Rozmowy te odegrały istotną rolę w 

procesie powstawania raportu. Pozwoliły one na pogłębienie wiedzy na temat przebiegu 

procesu wdrażania LSR, rozpoznanie problemów pojawiających się w jego trakcie oraz 

sposobu reagowania na nie przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania.  



W ramach ewaluacji zewnętrznej zbierano także dane ilościowe. Przygotowano dwa 

kwestionariusze ankiety. Pierwszy z nich kierowany był do mieszkańców obszaru objętego 

Strategią RLKS, a drugi do beneficjentów wsparcia osób i przedstawicieli organizacji, które 

realizowały operacje w ramach jej wdrażania. Zastosowano technikę CAWI (computer-

assisted web interview), co oznacza, że ankieta przeprowadzona została za pomocą 

platformy internetowej. Za dystrybucję linka do ankiety odpowiedzialni byli pracownicy 

Lokalnej Grupy Działania.  



5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

5.1. Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz jej 

podstawowe założenia  

 

Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” leży w północnej 

części województwa opolskiego i obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin: Byczyna, Kluczbork  

(z wyłączeniem miasta Kluczbork), Lasowice Wielkie, Wołczyn, Olesno. Cztery pierwsze 

tworzą powiat kluczborski, zaś gmina Olesno należy do powiatu oleskiego.  Największa pod 

względem powierzchni jest gmina Wołczyn (240,9 km2), niewiele mniejsza jest gmina Olesno 

(240,8 km2), a najmniejszą powierzchnię zajmuje gmina Byczyna (182,9 km2). Obszar Doliny 

Stobrawy leży na nieco pofałdowanej Nizinie Śląskiej, nad Stobrawą, czyli prawym dopływem 

Odry.  

 

 

Rysunek 1. Obszar LGD „Dolina Stobrawy”. 

 



Liczba mieszkańców obszaru LGD z roku na rok maleje – podczas gdy w 2015 roku 

dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazywały stan ludności wynoszący 60 441, w 2020 

roku było to już 59 412. Z pozytywnych tendencji należy zwrócić uwagę na wzrost liczby 

mieszkańców na obszarach wiejskich gminy Kluczbork. Szczegóły zaprezentowano  

w poniższej tabeli. 

 

Ludność w gminach wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Byczyna  9 513 9 463 9 424 9 352 9 221 9 170 

Kluczbork - obszar wiejski 12 199 12 262 12 319 12 319 12 458 12 470 

Lasowice Wielkie  6 949 6 936 6 901 6 862 6 827 6 803 

Wołczyn  13 839 13 785 13 748 13 643 13 484 13 329 

Olesno  17 941 17 841 17 778 17 754 17 763 17 640 

Tabela 1. Ludność w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

Istotną kwestią dla opisu obszaru objętego ewaluowaną Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność są dochody gmin wchodzących w skład LGD. Wyrazem 

zdolności dochodowej gmin jest wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie, czyli tzw. wskaźnik G, stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części 

wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów 

podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, 

wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok 

poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźniki w 2021 roku  

w gminach wchodzących w skład LGD kształtowały się w przedziale 1 102,22 (Lasowice 

Wielkie) a 1 860,17 (Kluczbork). W latach 2015-2021 największy wzrost wskaźnika 

odnotowano w gminie Kluczbork (o 519,66). Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli.  



Wskaźnik G dla gmin wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Byczyna  1 190,64  1 230,13  1 255,58  1 100,19  1 184,95  1 271,98  1 385,84     

Kluczbork  1 340,51  1 454,26  1 537,74  1 538,86  1 610,95  1 728,40  1 860,17     

Lasowice Wielkie  893,16  917,81  960,36  898,58  945,81  1 019,53  1 102,22     

Wołczyn  1 161,65  1 187,44  1 206,77  1 088,32  1 157,49  1 236,42  1 376,85   

Olesno  1 134,01 1 157,68 1 221,87 1 311,44 1 380,79 1492,40 1 586,24 

Tabela 2. Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD. 

 

Wydatki gmin przynależących do LGD z roku na rok były coraz większe (z niewielkimi 

wyjątkami). W latach 2015-2020 największe wzrosty miały miejsce w gminie Kluczbork  

(o 1 781,43). Najwyższy wskaźnik wydatków w 2020 roku odnotowano w gminie Byczyna 

(5 378,20), a najniższy w gminie Lasowice Wielkie (4 446,44). Dane w tabeli uwzględniają 

gminę Kluczbork wraz z miastem Kluczbork. 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Byczyna  4 229,98 4 013,97 4 596,82 9 172,47 5 467,52 5 378,20 

Kluczbork  3 065,54 3 322,26 3 718,50 4 075,09 4 798,54 4 846,97 

Lasowice Wielkie  2 882,43 3 403,85 3 575,33 4 039,80 4 184,88 4 446,44 

Wołczyn  2 997,61 3 239,78 3 574,54 3 966,53 4 405,72 4 602,46 

Olesno 3 217,35 3 344,40 3 676,45 4 172,76 4 856,60 4 516,80 

Tabela 3. Wydatki gmin na 1 mieszkańca w złotówkach. 

 

Gminy wchodzące w skład „Doliny Stobrawy” na tle wszystkich gmin województwa 

opolskiego wypadają bardzo różnorodnie. W przypadku dochodów ogółem budżetu gminy 

na jednego mieszkańca jedynie gmina Byczyna w 2020 roku miała wskaźnik wyższy niż 

średnia dla województwa. Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku wydatków budżetu 

gminy na jednego mieszkańca, ale tu obok gminy Byczyna powyżej średniej odnaleźć można 

też gminę Kluczbork. Najsłabiej pod tym względem wypadła gmina Lasowice Wielkie. Biorąc 

pod uwagę środki w budżecie gminy na finansowanie i współfinansowanie programów  



i projektów unijnych powyżej średniej znalazły się gminy Kluczbork i Olesno, ale zwraca 

uwagę bardzo niska kwota w przypadku gmin Wołczyn i Lasowice Wielkie. W przypadku 

podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym najlepiej wypadły gminy Kluczbork i Olesno, które dość znacznie przekroczyły 

średnią województwa opolskiego. Pozostałe gminy znalazły się poniżej średniej, w czym 

najniższy wskaźnik posiada gmina Lasowice Wielkie. Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Warto i tu podkreślić, że dane dotyczą całej gminy Kluczbork, nie tylko jej obszarów 

wiejskich. 

Nazwa gminy Dochody 
ogółem 
budżetu 
gminy na 1 
mieszkańca  

Środki w budżecie gminy 
na finansowanie i 

współfinansowanie 
programów i projektów 

unijnych 

Wydatki 
budżetu 

gminy na 1 
mieszkańca 

Podmioty 
gospodarki 

narodowej w 
rejestrze REGON na 
10 tys. ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

Byczyna 5 813,79 1 342 417,49 5 378,20 1 419,7 

Kluczbork 5 050,20 7 332 494,28 4 846,97 1 911,2 

Lasowice 
Wielkie 

4 745,49 221 958,42 4 446,44 987,5 

Wołczyn 4 901,4 435 637,54 4 602,46 1 335,4 

Olesno 4 736,96 4 716 136,17 4 516,8 1 881,6 

Średnia 
województwa 
opolskiego 

5 143,50 2 286 709,05 4 816,58 1 444,4 

Tabela 4. Gminy wchodzące w skład LGD na tle innych gmin województwa opolskiego w 2020 roku. 

 

„Dolina Stobrawy” jest obszarem posiadającym mocne strony z punktu widzenia 

przedsiębiorczości. Do zalet zalicza się istniejące inkubatory, a także rozwinięte firmy 

budowlane czy firmy opierające się na tradycyjnym rzemiośle. Mocną stroną są też 

niewątpliwie istniejące tereny inwestycyjne. 

 W przypadku wad w LSR zwrócono uwagę na niską świadomość przedsiębiorców w 

aspekcie możliwości pozyskania wsparcia, niewystarczające wsparcie dla lokalnych 

przedsiębiorców i niewystarczającą liczbę spotkań sieciujących dla przedsiębiorców. 



W kontekście przedsiębiorczości należy zauważyć, że liczba pracujących w latach 

2015-2020 w większości gmin „Doliny Stobrawy” wzrastała. Dość duże wzrosty odnotowano  

w gminie Olesno i na obszarach wiejskich gminy Kluczbork. Spadek liczby pracujących 

nastąpił natomiast w gminie Lasowice Wielkie. Podobne tendencje dotyczyły pracujących 

kobiet. Szczegóły pokazuje poniższa tabela.  

 

Gmina 

Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2020 2020 2015 2020 

Byczyna  816 826 356 350 460 476 

Kluczbork - obszar 
wiejski  

1 070 1 438 621 890 449 548 

Lasowice Wielkie  516 423 264 197 252 226 

Wołczyn  1 575 1 641 787 853 788 788 

Olesno  3 878 4 306 1 781 2 115 2 097 2 191 

Tabela 5. Pracujący w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

Spośród gmin obszaru LGD największy udział bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności odnotować można było w 2020 roku w gminach Wołczyn (5,3) i Byczyna 

(5,2) i należy podkreślić, że wskaźniki te były dość wysokie. Najniższy udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w 2020 roku odnotować można było natomiast w gminie 

Olesno (2,8). Pozytywnym zjawiskiem jest na pewno spadek w porównaniu z rokiem 2015, co 

potwierdza tezę, iż bezrobocie przestało być tak dużym problemem. Z drugiej strony 

obserwowalne jest zjawisko przewagi bezrobotnych kobiet nad mężczyznami (przykładowo 

w gminie Wołczyn udział bezrobotnych kobiet w 2020 roku to 6,7, a mężczyzn 4,1).  

W aspekcie bezrobocia należy też zauważyć, że duża liczba osób zamieszkujących obszar LGD 

posiada podwójne obywatelstwo polsko-niemieckie i bardzo często wyjeżdża do pracy za 

granicę, co obniża rzeczywisty wskaźnik bezrobocia w danej gminie. Dodatkowo należy 

podkreślić, że emigracja zarobkowa na zachód jest postawą życiową często dziedziczoną  

i powielaną przez kolejne pokolenia. Mamy więc do czynienia z problemem ukrytego 



bezrobocia. W LSR zauważono również, iż duża część osób nie wykazuje zainteresowania 

podjęciem pracy w kraju i dotyczy to przede wszystkim członków rodzin osób zarabiających 

za granicą, ale też i osób uważających, że brakuje dla nich pracy spełniającej ambicje. 

 

 

Gmina 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach 
wchodzących w skład LGD 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Byczyna  6,6 5,2 5,1 4,0 8,3 6,5 

Kluczbork - obszar 
wiejski  

b.d. 3,2 b.d. 2,1 b.d. 4,3 

Lasowice Wielkie  3,2 3,2 2,4 2,0 4,2 4,4 

Wołczyn  7,3 5,3 5,8 4,1 9,2 6,7 

Olesno  4,0 2,8 3,4 2,2 4,6 3,5  

Tabela 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

 W LSR wskazano, że w strukturze gospodarki na terenie „Doliny Stobrawy” 

największą rolę odgrywają usługi (71,5%), a następnie przemysł i budownictwo (23,7%). 

Rolnictwo miało znacznie mniejszy udział (4,8%). Dominowały przede wszystkim 

mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących) i małe podmioty (10-49 pracujących) stanowiące 

99,2% ogółu podmiotów zarejestrowanych w REGON. W ostatnich latach sama liczba 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności systematycznie 

wzrastała we wszystkich gminach. Największy wzrost dotyczył obszarów wiejskich gminy 

Kluczbork, gdzie wskaźnik w latach 2015-2020 wzrósł o 146. Zwracają też uwagę różnice – 

podczas gdy w gminie Lasowice w 2020 roku wskaźnik podmiotów na 10 tys. ludności 

wyniósł 651, w gminie Olesno było to 1 179. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

 

 



Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Byczyna  837 823 828 859 883 895 

Kluczbork - obszar wiejski 796 809 813 846 870 915 

Lasowice  590 587 612 622 627 651 

Wołczyn  774 756 764 792 804 834 

Olesno  1 072 1 069 1 090 1 121 1 143 1 179 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. 

 

W latach 2015-2020 we wszystkich gminach odnotowano wzrost liczby osób 

prowadzących działalność gospodarczą, choć należy zauważyć, iż wzrost ten nie był bardzo 

duży. Największy postęp pod tym względem miał miejsce na obszarach wiejskich gminy 

Kluczbork, gdzie wskaźnik na 10 tysięcy mieszkańców wzrósł w omawianym okresie o 99. 

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Byczyna  588 566 567 608 630 637 

Kluczbork - obszar wiejski  670 675 678 711 731 769 

Lasowice Wielkie  462 458 478 498 505 528 

Wołczyn 574 554 560 596 612 635 

Olesno  805 790 807 833 840 862 

Tabela 8. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności 

 

W LSR zauważono, iż na obszarze LGD zarejestrowanych było sporo organizacji 

pozarządowych. Wymienić tu można ochotnicze straże pożarne, ale też i organizacje 

działające na rzecz ochrony bioróżnorodności, promocji regionalnych tradycji i różnorodności 

narodowościowej mieszkańców terenów (mniejszość niemiecka, śląska, kresowa, żydowska). 

Aktywność społeczna wynikała przede wszystkim z energicznie prowadzonego programu 

odnowy wsi na terenie województwa i funduszu sołeckiego. Podkreślono jednak, iż z tą 



aktywnością mieszkańców na terenach wiejskim jest duży problem. Wpływ na to miała niska 

świadomość bycia we wspólnotowości i słabe poczucie tożsamości lokalnej. W rezultacie do 

słabych stron zaliczono niewystarczającą liczbę animatorów życia społecznego. Słaba 

integracja społeczna miała też związek między innymi z brakiem większej liczby miejsc do 

rekreacji czy niedostatecznie wykorzystywanej infrastruktury kulturalnej. 

Na podstawie konsultacji społecznych i analizy SWOT wskazano trzy grupy 

defaworyzowane na obszarze LGD: 

• kobiety zamieszkujące teren LSR, w tym wychowujące dziecko do lat 3, 

• bezrobotni, 

• osoby do 35 roku życia. 

Dla grup defaworyzowanych zaplanowano działania przede wszystkim w ramach 

filaru gospodarczego i aktywizacji. W kryteriach wyboru projektów polegających na założeniu 

lub rozwinięciu działalności gospodarczej preferowane miały być projekty tworzące miejsca 

pracy dla osób z grup defaworyzowanych. To również te osoby miały mieć pierwszeństwo 

udziału w szkoleniach z przedsiębiorczości. 

Do grup defaworyzowanych nie zaliczono osób starszych, ale operacje skierowane do 

nich prawdopodobnie muszą w najbliższym czasie okazać się priorytetowe. Niekorzystnym 

zjawiskiem jest bowiem na pewno fakt, iż w dalszym ciągu obserwuje się spadek ludności  

w wieku przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym, co wpływa na kształtowanie się struktury ekonomicznej ludności regionu. 

Jedyny wyjątek dotyczy obszarów wiejskich gminy Kluczbork, gdzie w latach 2015-2020  

zaobserwowano wzrost ludności w wieku przedprodukcyjnym, ale i tak był on niewielki  

w porównaniu do wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.  Dodatkowo w każdej  

z gmin odnotowano spadek ludności w wieku produkcyjnym. Szczegóły dotyczące tej 

negatywnej tendencji zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

 

 



Gmina 

Ludność gmin w wieku: 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Byczyna  1 710 1 535 6 137 5 783 1 666 1 852 

Kluczbork - obszar 
wiejski 

1 961 2 044 8 044 7 994 2 194 2 432 

Lasowice Wielkie  1 007 985 4 673 4 486 1 269 1 332 

Wołczyn  2 288 2 108 8 956 8 327 2 595 2 894 

Olesno  2 771 2 715 11 541 11 049 3 629 3 876 

Tabela 9. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

 

Zmiana średniego wieku ludności Polski pozwala stwierdzić, iż poziom obciążenia 

ekonomicznego grupy produkcyjnej będzie w coraz większym stopniu wysoki na obszarze 

Doliny Stobrawy. Niezbędne będzie więc zwiększanie świadczeń zdrowotnych wynikających 

ze starzenia się mieszkańców regionu. Poza obszarami wiejskimi Kluczborka, negatywne 

tendencje należy również wskazać w aspekcie salda migracji. Szczególnie zła sytuacja miała 

miejsce w gminach Byczyna i Wołczyn, gdzie wskaźniki w ostatnich latach przyjmowały 

wartość ujemną. Szczegóły zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD 

Nazwa gminy/rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Byczyna -42 -52 -67 -109  -64 

Kluczbork – obszar wiejski 33 50 51 77 33 

Lasowice Wielkie  -1 11 -36 9 -21 

Wołczyn  -72
  

-14
  

-67
  

-105
  

-56 

Olesno 6 7 4 -26 7 

Tabela 10. Saldo migracji ogółem w gminach wchodzących w skład LGD. 



 

W LSR wskazano szereg istotnych problemów społecznych, jakie dało się 

zaobserwować na obszarze gmin. Do najważniejszych zaliczono: niewielką liczbę mieszkań  

w przystępnych cenach, niewykorzystany potencjał promocji oferty rekreacyjnej, 

turystycznej i lokalnych produktów, wysoki poziom wandalizmu, niską świadomość 

ekologiczną, słabe skomunikowanie obszaru oraz niski przyrost naturalny. Obszar LGD 

charakteryzuje się zróżnicowanymi wskaźnikami w aspekcie udziału osób korzystających  

z pomocy społecznej. W ostatnich latach dało się zaobserwować dość duży spadek 

beneficjentów, ale w przypadku gmin Byczyna i Wołczyn wskaźniki w dalszym ciągu były 

znacznie wyższe niż średnia dla województwa opolskiego. Najlepiej pod tym względem 

przedstawia się sytuacja w gminach Olesno i Lasowice Wielkie. 

 

 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

Nazwa gminy/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OPOLSKIE 561 525 474 428 398 362 

Byczyna  818 840 769 711 656 598 

Kluczbork 536 492 458 448 395 368 

Lasowice Wielkie  337 281 249 258 220 208 

Wołczyn  721 635 630 574 541 523 

Olesno  484 419 411 378 337 282 

Tabela 11. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności. 

 

Obszar Doliny Stobrawy cechuje występowanie wielu ciekawych atrakcji 

turystycznych. Atutem Doliny Stobrawy jest duża liczba lasów, łąk, rzek, stawów, 

różnorodność fauny i flory. Na terenie obszaru odnaleźć można większość form ochrony 

przyrody w tym obszary chronionego krajobrazu, park krajobrazowy, rezerwaty, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody i obszary Natura 2000. 

Podobnym atutem jest dziedzictwo kulturowe. Do obiektów o dużej wartości historycznej, 



artystycznej czy naukowej zaliczyć trzeba kościoły i budynki sakralne różnych wyznań, 

obiekty pałacowo-dworskie z przyległymi parkami, budynki użyteczności publicznej czy 

obiekty przemysłowe. Szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego na obszarze Doliny 

Stobrawy mają sakralne zabytki drewniane budowane od XVI do początku XIX wieku, pole 

bitwy pod Byczyną, kościół ewangelicki w Kluczborku, kościół odpustowy św. Anny  

w Oleśnie, a także układy urbanistyczne Byczyny i Kluczborka. Dodatkowo na terenie Doliny 

Stobrawy znajduje się ponad 119 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków województwa opolskiego. W kontekście atrakcji należy też wskazać bogate 

tradycje rzemieślnicze i rękodzielnicze oraz pszczelarskie. 

W aspekcie turystyki należy podkreślić, iż obszar LGD posiada duży potencjał, w tym 

przede wszystkim dotyczący turystyki weekendowej. Obszar daje duże możliwości 

uprawiania wędrówek pieszych i rowerowych, w czym warte podkreślenia są dobrze 

oznakowane szlaki powiązane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi (np. szlak ginących 

zawodów, szlak kościołów drewnianych). Atrakcją jest niewątpliwie replika 

średniowiecznego grodu rycerskiego, Polskie Centrum Szkolenia Rycerstwa i Spółdzielnia 

Socjalna „Gród” oferująca szeroką gamę usług, w tym noclegowych, gastronomicznych  

i związanych z imprezami okolicznościowymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się 

odbywające się na grodzie Międzynarodowe Turnieje Rycerskie. Atrakcją turystyczną są też 

wioski tematyczne, gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne oraz obiekty 

gastronomiczne serwujące potrawy kuchni regionalnej. 

Należy jednak stwierdzić, iż potencjał turystyczny nie jest w należyty sposób 

wykorzystywany. W tym aspekcie wskazano w LSR brak punktu informacji turystycznej, brak 

odpowiedniej promocji regionu, brak lub zły stan infrastruktury rekreacyjnej. Złą tendencję  

z ostatnich lat da się zaobserwować w danych Głównego Urzędu Statystycznego, które 

pokazują, że stopniowo spada liczba turystycznych obiektów noclegowych w gminach 

obszaru LGD. Szczegóły prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 



Turystyczne obiekty noclegowe w gminach – stan w dniu 31 lipca poszczególnych lat 

Nazwa gminy/rok 2016 2018 2020 

Byczyna  
4 4 3 

Kluczbork – obszar wiejski 
6 4 4 

Lasowice Wielkie  
- - - 

Wołczyn  
1 - - 

Olesno  
6 4 4 

Tabela 12. Turystyczne obiekty noclegowe w gminach wchodzących w skład LGD. 

 

W trakcie prac nad LSR, LGD „Dolina Stobrawy” uznała, iż niezbędne będzie podjęcie 

działań wiążących się z dwoma rodzajami problemów. Pierwszy z nich miał charakter 

gospodarczy i za podstawę wskazano tutaj niską aktywność gospodarczą mieszkańców. Do 

problemów szczegółowych zaliczono niewystarczający rozwój istniejących przedsiębiorstw  

z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, zbyt mało nowych firm i częste upadki tych 

nowopowstałych oraz utrudniony powrót kobiet na rynek pracy. Drugi filar problemów miał 

charakter społeczno-środowiskowy i tutaj za podstawę uznano niską aktywność społeczną 

mieszkańców. Wśród szczegółowych problemów wskazano: słabe poczucie tożsamości 

lokalnej, małą ilość animatorów życia społecznego, niską świadomość potrzeby bycia we 

wspólnocie, niewykorzystywanie lokalnych zasobów, słabą motywację mieszkańców do bycia 

liderem, konsumpcyjny styl życia mieszkańców obszaru. 

W konsekwencji opracowano dwa cele główne, do których dopasowano cele 

szczegółowe. Pierwszy z nich to Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina 

Stobrawy do 2022 roku. Cel główny miał być osiągnięty poprzez działania takie jak: 

podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przez beneficjentów, tworzenie i rozwój 

inkubatorów przetwórstwa rolnego, podnoszenie wiedzy przedsiębiorców oraz kompetencji 

pracowników, wspieranie rozwoju rynku zbytu produktów i usług lokalnych oraz 

turystycznych. Drugi cel główny to: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina 

Stobrawy do 2022 roku. W jego ramach zaplanowano takie działania jak: tworzenie 

infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej oraz miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji 



regionalnej i przyrodniczej, szkolenia dla liderów i animatorów, organizowanie zajęć  

i wydarzeń dla społeczności lokalnej, promowanie obszaru oraz spotkania informacyjno-

konsultacyjne. 

 

5.2. Rzeczowy i finansowy postęp w realizacji LSR 

 

 

„Dolina Stobrawy to dobre i spokojne miejsce, gdzie żyjemy w zgodzie z tradycją  

i przyrodą, wspólnie dbając o jakość i rozwój” - realizacji tej wizji miały służyć ustalone  

w trakcie prac nad LSR dwa cele ogólne i przypisane do nich cele szczegółowe. Warto 

przyjrzeć się dokładniej jak realizowano te zamierzone cele. 

W kontekście samych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, jakie przeprowadzono  

w analizowanym okresie, należy zauważyć, iż było ich całkiem dużo. Przede wszystkim trzeba 

podkreślić przesunięcia ze względu na oszczędności w przedsięwzięciach i przeliczeń na 

walutę euro i tym samym zmiany we wskaźnikach, aktualizacje planu działania i planu 

komunikacji. Środki przesuwano także z uwagi na brak zainteresowania niektórymi 

operacjami. Dokonano też połączenia przedsięwzięć (1.1.3 Rozwijanie działalności 

gospodarczej z przedsięwzięciem i 1.2.2 Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach) ze 

względu na nowelizację rozporządzenia. Doprecyzowano lokalne kryteria wyboru operacji,  

w tym między innymi dotyczące kryterium innowacyjności. Niezbędne stało się też 

dostosowywanie się do odgórnych wytycznych zawartych w przepisach prawnych. 

W ocenie postępu rzeczowo-finansowego niewątpliwie pomoże przyjrzenie się samej 

historii naborów, których szczegóły prezentuje poniższa tabela. 

 

Data naboru   Przedsięwzięcie  
(K – konkurs, O – 
operacja własna, G – 
projekt grantowy) 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wybran
ych 
wnioskó
w  

Liczba podpisanych 
umów  

Protesty 
złożone  

Protesty / 
odwołania 
uwzględnion
e 

22.11.2016r. 
do 
21.12.2016r 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

wnioski 
odrzucone
, 
nieprawidł
owo 
przeprow
adzony 
nabór 

    



22.11.2016r. 
do 
21.12.2016r 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej 

wnioski 
odrzucone
, 
nieprawidł
owo 
przeprow
adzony 
nabór 

    

30.01.2017r. 
do 
24.02.2017r. 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej  
dostosowanej do 
potrzeb społecznych. 

5 5 5 0 0 

19.06.2017r. 
do dnia 
03.07.2017r 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

24 18 15 2 1 

26.06.2017r.d
o dnia 
10.07.2017r. 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej 
Podnoszenie 
kompetencji w 
przedsiębiorstwach 
 

21 19 8 3 3 

23.07.2018 do 
06.08.2018 

Rozwój rynków zbytu 0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Rozwój rynków zbytu 0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

8 8 6 0 0 

012.11.2018 
do 30.11.2018 

Tworzenie i rozwój 
inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 

0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Wspieranie tworzenia 
krótkich łańcuchów 
dostaw. 

0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Wspieranie współpracy 
w zakresie usług 
turystycznych. 

0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Wspieranie współpracy 
w zakresie rozwijania 
rynków zbytu 
produktów i usług 
lokalnych. 
 

0 0 0 0 0 

12.11.2018 do 
30.11.2018 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb społecznych. 

1 1 1 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Rozwój rynków zbytu 2 2 0 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Tworzenie i rozwój 
inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 
 

0 0 0 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Wspieranie tworzenia 
krótkich łańcuchów 
dostaw 

0 0 0 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Wspieranie współpracy 
w zakresie usług 

0 0 0 0 0 



turystycznych. 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Wspieranie współpracy 
w zakresie rozwijania 
rynków zbytu 
produktów i usług 
lokalnych. 
 

0 0 0 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb społecznych 

3 2 2 0 0 

13.05.2019 do 
31.05.2019 

Utworzenie miejsc 
umożliwiających 
prowadzenie edukacji 
regionalnej i 
przyrodniczej. 
 

1 1 1 0 0 

25.11.2019 do 
dnia 
09.12.2019 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb społecznych 

4 4 3 0 0 

25.11.2019 do 
dnia 
09.12.2019 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

14 12 8 (1 rozwiązana) 1 1 

25.11.2019 do 
dnia 
09.12.2019 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej 
Podnoszenie 
kompetencji w 
przedsiębiorstwach 
 

5 5 3 1 1 

25.01.2021r.d
o dnia 
08.02.2021r 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb społecznych 

4 4 3 0 0 

25.01.2021r.d
o dnia 
08.02.2021r 

Rozwój rynków zbytu 1 1 1 0 0 

06.09.2021r. 
do dnia 
20.09.2021r 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

18 18 Trwa weryfikacja 0 0 

17.01.2022r. 
do dnia 
31.01.2022r. 

Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym 
sportowej) i kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb społecznych 

9 9 Trwa weryfikacja 0 0 

16.05.2022r. 
do dnia 
30.05.2022r. 

Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej (K) 

21 21 Trwa weryfikacja 0 0 

Tabela 13. Nabory w LGD „Dolina Stobrawy”.* 

* Powyższa tabela zawiera informacje na temat naborów organizowanych do 06.2022, jednak dane o 
osiągnięciu wskaźników zawierają  dane włącznie z naborem 25/2022. 

 



Naborów w „Dolinie Stobrawy” było bardzo dużo. Pierwsze dwa zostały 

zakwestionowane przez Urząd Marszałkowski z uwagi na niezachowanie procedur w 

wyborze. Wprowadzono jednak pewne zmiany przy pomocy radcy prawnego i można było 

„przystąpić do działania”. W kolejnych latach realizowano operacje zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, choć niekiedy niezbędne stawały się pewne niewielkie korekty w tym 

zakresie. Działania usprawniła współpraca z innymi LGD-ami, z którymi ustalono „kto i kiedy” 

będzie ogłaszał nabory, tak aby w zbyt dużym stopniu nie obciążać Urzędu 

Marszałkowskiego, który miał problemy z terminową oceną wniosków. Zwraca uwagę fakt, iż 

w 2020 roku nie były w ogóle ogłaszane nabory, co miało związek z długo trwającą 

procedurą przeliczania strategii na euro oraz podpisywaniem aneksu do umowy ramowej, a 

także ze względu na trwającą epidemię. W konsekwencji zaplanowane na 2020 rok nabory 

przeprowadzono w pierwszej  połowie 2021 roku.  

Niezmiennie dużym powodzeniem cieszyły się nabory na ogólnodostępną 

infrastrukturę rekreacyjną oraz na działania z zakresu otwierania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Nie było też żadnych problemów z projektami grantowymi. Nieco inaczej 

sytuacja przedstawiała się z działaniami dotyczącymi krótkich łańcuchów dostaw, 

inkubatorów czy rozwoju rynków zbytu. Konieczne było powtarzanie w ich przypadku 

naborów i koniec końców udało się znaleźć beneficjentów tylko na ostatnie przedsięwzięcie. 

Przedstawiciele LGD podkreślają, że z uwagi na kryteria niekoniecznie wybrano 

wszystkie najlepsze projekty, na co wpływ miała niekiedy „zero-jedynkowość” przy ocenie. 

Rada miała jednak racje bytu, co związane było między innymi z trzema kryteriami: 

wykorzystanie lokalnych zasobów, ochrona środowiska i innowacyjność. Pewne problemy 

rodziło zwłaszcza to ostatnie, głównie w przypadku operacji z rozwoju działalności 

gospodarczej. Udało się jednak na przestrzeni lat wypracować definicje, która nie wzbudza 

już tak wielkich kontrowersji. W ten sam sposób starano się doszlifowywać procedury, które 

aktualnie są na pewno znacznie bardziej przyjazne beneficjentom niż na samym początku 

realizowania LSR. Dużego znaczenia nabierają w kontekście ułatwień dla wnioskodawców 

profesjonalne spotkania informacyjne, szkolenia z pisania biznesplanu i doradztwo w biurze 

LGD.  

Składane wnioski były w większości dobrej jakości. Zdecydowanie najlepsze 

przygotowywane były przez gminy i warto podkreślić, że w działania zaangażowały się 



wszystkie gminy wchodzące w skład LGD. W przypadku operacji dla przedsiębiorców sytuacja 

była już inna. Mniej doświadczeni wnioskodawcy samodzielnie wypełniali wnioski i popełniali 

sporo błędów, ale byli świadomi zawartości dokumentów. Wnioskodawcy korzystający  

z profesjonalnych biur konsultingowych w większości przypadków składali natomiast 

dokumenty lepszej jakości, ale zdarzało się dość często, że sam wnioskodawca nie był 

świadomy ich zawartości. Dało się też zaobserwować stosowanie metody „kopiuj-wklej” we 

wnioskach przygotowywanych przez firmy zewnętrzne. W kontekście oceny dokumentów 

największym problemem były natomiast długie prace Urzędu Marszałkowskiego. Nie 

odnotowano jednak wycofywania się wnioskodawców z tego powodu. 

Poniższa tabela pokazuje jak LGD „Dolina Stobrawy” radzi sobie z realizowaniem 

założonych celów. 

 

 
Cel ogólny 

Cel  
Szczegółowy 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Jednostk
a miary 

Stan 
docelo-
wy 

Realizacja (%) 

U P 

1. Wzrost 
aktywności 
gospodarczej 
na obszarze 
LGD Dolina 
Stobrawy do 
2022 roku 

1.1. Rozwój 
przedsiębiorczo
ści 
sprzyjający 
tworzeniu i 
utrzymaniu 
miejsc pracy 

1.1.1. 
Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej 

Liczba operacji 
polegających na 
rozpoczęciu 
działalności 
gospodarczej 

szt. 57 3,51 45,61 

 1.1.3. Rozwijanie 
działalności 
gospodarczej w 
tym 
podnoszenie 
kompetencji w 
przedsiębiorstwac
h 

Liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

szt. 10 20 80 

 Liczba szkoleń 
pracowników 

szt. 5 100 0 

1.2. 
Podnoszenie 
wiedzy i 
kwalifikacji 
sektora mikro i 
małych 
przedsiębiorstw 

1.2.1. Podnoszenie 
wiedzy 
przedsiębiorców i 
osób 
planujących 
założenie 
działalność 
gospodarczą 

Liczba szkoleń / 
spotkań / konsultacji 

szt. 2 200 200 

 1.3. Wspieranie 
współpracy 
pomiędzy 
podmiotami 
gospodarczymi i 
rozwoju 
rynków zbytu 

1.3.3. Wspieranie 
współpracy w 
zakresie rozwijania 
rynków 
zbytu produktów i 
usług lokalnych 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów współpracy 

szt. 1 0 100 

 1.3.4. Rozwój 
rynków zbytu 

Liczba operacji 
polegających na 
rozwoju rynków zbytu 

szt. 1 100 0 



 

 1.4.Wspieranie 
rozwoju 
przedsiębiorczo
ści poprzez 
aktywizację 
lokalną 

1.4.1. 
Prowadzenie 
doradztwa 
indywidualnego i 
spotkań 
informacyjno - 
konsultacyjnych 

Liczba spotkań 
informacyjno - 
konsultacyjnych / 
szkoleń 

szt. 2 400 400 

2. Wzrost 
aktywności 
społecznej na 
obszarze LGD 
Dolina 
Stobrawy do 
2022 
Roku 

2.1. 
Wzmocnienie 
poczucia 
tożsamości 
lokalnej 

2.1.1. Tworzenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej (w 
tym 
sportowej) i 
kulturowej 
dostosowanej do 
potrzeb 
społecznych 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej w tym 
sportowej 

szt. 45 15,55 80 

 Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturowej w 
miejscowościach 
Lasowice Wielkie i 
Laskowice 

szt. 2 0 100 

 2.1.2. Utworzenie 
miejsc 
umożliwiających 
prowadzenie 
edukacji 
regionalnej i 
przyrodniczej 

Liczba nowych miejsc 
umożliwiających 
prowadzenie edukacji 
regionalnej i/lub 
przyrodniczej. 

szt. 1 100 0 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy 

szt. 2 50 50 

 2.2. 
Wzmocnienie 
aktywności 
wspólnotowej 

2.2.1. Szkolenia 
dla animatorów i 
liderów 

Liczba szkoleń dla 
animatorów i liderów 

szt. 4 100 100 

 2.2.2. Organizacja 
zajęć dla lokalnej 
społeczności 

Liczba zajęć 
przeprowadzonych dla 
lokalnej społeczności 
finansowanych z 
projektu grantowego 

 

szt. 40 265 265 

 2.2.3. Organizacja 
wydarzeń 
kulturalnych 
integrujących 
społeczność 

Liczba wydarzeń 
kulturowych 
integrujących 
społeczność 
finansowanych z 
projektu grantowego 

szt. 20 210 210 

 2.3. Wspieranie 
aktywności 
społecznej 
poprzez 
aktywizację 
lokalną i 
promocję 

2.3.1. Organizacja 
tematycznych 
podróży 
studyjnych 

Liczba podróży 
studyjnych 
zorganizowanych w 
ramach LSR 2016-2022 

szt. 4 75 75 

 2.3.2. Promocja 
obszaru 

Liczba wydarzeń 
promocyjnych 
/rodzajów wydanych 
publikacji w ramach 
LSR 2016-2022 

szt. 18 105,55 105,55 

  2.3.3. 
Prowadzenie 
doradztwa 
indywidualnego i 
spotkań 

Liczba spotkań 
informacyjno -
konsultacyjnych 
/szkoleń 

szt. 10 120 120 



informacyjno - 
konsultacyjnych 

Tabela 2. Rzeczowy postęp w realizacji LSR w LGD Dolina Stobrawy. 

 

Jeden cel w LSR miał charakter typowo przedsiębiorczy, drugi natomiast społeczny. 

LGD „Dolina Stobrawy” starała się w swoich działaniach wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 

wszystkich zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej, samorządów czy stowarzyszeń. 

Dane z powyższej tabeli pokazują, że realizacja postępu rzeczowego jest zadowalająca,  

a wskaźniki są realizowane na bieżąco.  

W przypadku działań z celu szczegółowego dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości i 

wskaźnika operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej dane z postępu nie 

prezentują się imponująco, ale w tym przypadku ogłoszony zostanie jeszcze jeden nabór, a 

nie osiągnięcie stanu docelowego wynika z pozyskania nowych środków. Znacznie lepiej 

sytuacja przedstawia się w przypadku operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa, gdzie nie ma większych obaw co do pełnej realizacji wskaźnika. 

Zakończono już natomiast działania dotyczące podnoszenia kompetencji pracowników  

w firmach. Drugi cel szczegółowy dotyczy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób planujących 

założenie działalności gospodarczej i tutaj przekroczono stan docelowy (zrealizowano 4 

zamiast 2 wskaźników). Jeśli chodzi o wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi i rozwoju rynków zbytu zakończono też działania, a pierwsze z przedsięwzięć 

zostało wykonane w ramach projektów współpracy. W znaczny sposób (400%) przekroczono 

stan docelowy czwartego celu szczegółowego dotyczącego zorganizowanych spotkań 

informacyjnych-konsultacyjnych służących wsparciu rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

aktywizację lokalną. 

W drugim celu głównym realizacja wskaźników postępuje równie dobrze.  

W przypadku tworzenia czy modernizacji infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej w trakcie 

przeprowadzania ewaluacji zamykające przedsięwzięcie operacje znajdowały się w ocenie 

Urzędu Marszałkowskiego. Utworzono natomiast już wszystkie zaplanowane miejsca 

umożliwiające prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej oraz jeden z dwóch 

projektów współpracy w ramach tego przedsięwzięcia. W  przypadku celu szczegółowego 

dotyczącego wzmocnienia aktywności wspólnotowej przeprowadzono wszystkie 

zaplanowano szkolenia dla animatorów i liderów, a także przekroczono stan docelowy  



w przypadku organizacji zajęć dla lokalnej społeczności oraz wydarzeń kulturowych 

integrujących społeczność. Realizacja ostatniego celu szczegółowego dotyczącego wspierania 

aktywności społecznej poprzez aktywizację lokalną i promocję również jest dużym sukcesem. 

Wskaźnik liczby wydarzeń promocyjnych i wydanych publikacji oraz spotkań informacyjno-

konsultacyjnych w trakcie przeprowadzania ewaluacji, był wyższy niż stan docelowy. Do 

realizacja pozostała natomiast jeszcze jedna z czterech podróży studyjnych. 

Spośród działań przedsiębiorczych warto zwrócić uwagę, że z środków LGD 

powstał/rozwinął się browar („Browar w Cieniu” w Kochłowicach), tor wrotkowy w gminie 

Wołczyn, wypożyczalnia łóżek i opieka nad starszymi osobami, ale też zakłady samochodowe 

czy usługi budowlane i kosmetyczne. Warte podkreślenia jest to, że powstałe dzięki środkom 

LGD przedsiębiorstwa istnieją do dzisiejszego dnia. W opinii Zarządu tego rodzaju działania 

warto kontynuować. 

Działania infrastrukturalne realizowane były przez samorządy oraz przez organizacje 

we współpracy z gminami. Powstały dzięki temu place zabaw, utworzono miejsca rekreacji, 

wyremontowano infrastrukturę obiektów sportowych. Bardzo ciekawą inicjatywą było 

utworzenie ponadregionalnego centrum spotkań - Parku Przyjaźni w Wołczynie oraz 

plenerowego kącika kulturalnego w Lasowicach Wielkich. Aspektem wartym dyskusji  

w przyszłości jest fakt, iż duża część inicjatyw infrastrukturalnych powstała wskutek działań 

mieszkańców, którzy niekiedy niekoniecznie we właściwy sposób identyfikują potrzeby.  

LGD wpływa na rozwój kapitału społecznego. Kluczową rolę odgrywają w tym 

aspekcie grupy odnowy wsi, które zapoczątkowały aktywność społeczną, przekształciły się  

w pewnym momencie w stowarzyszenia i od kilku lat ambitne podchodzą do realizacji zadań.  

Zwraca uwagę pojawianie się nowych twarzy, które przejmują obowiązki osób, które  

z czasem stają się mniej aktywne. Na obszarze prężnie funkcjonują także koła gospodyń 

wiejskich. Warte podkreślenia jest to, że LGD stara się pomóc w funkcjonowaniu 

stowarzyszeń, w tym w aspektach księgowych i prawnych. Same organizacje zajmowały się 

realizacją projektów grantowych. Wymienić tu można wydarzenia kulturalne i zajęcia 

świetlicowe, w tym m.in. Festiwal „Barwy Folkloru, festiwal muzyczny „Na śląską nutę” czy 

festiwal filmu i muzyki filmowej w Wiosce Muzykantów.  

Turystyka rozwijana była poprzez inne działania, nie w ramach Lokalnej Grupy 

Działania. Brak poświęcenia większej uwagi w aktualnym okresie miał głównie związek z tym, 



by „dać szansę” innym obszarom, które potrzebują wsparcia. Nie oznacza to jednak, iż 

turystyka została zostawiona całkowicie na boku. Zwraca w tym aspekcie uwagę między 

innymi powstanie i rozwój wiosek tematycznych, co odbyło się dzięki projektom współpracy. 

Sporo operacji turystycznych i promocyjnych zostało też wykonanych w działaniach poza 

LEADER-em. Szerzej kwestia zostanie omówiona w dalszej części raportu. 

Kolejną kwestią, którą należy przybliżyć jest postęp finansowy. Poniższa tabela 

pokazuje jak przedstawiają się kwestie dotyczące przyznania i wypłaty środków.  

Przedsięwzięcia 
Budżet 
w LSR 

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona 

Realizacja 
budżetu 

(EUR) 

Realizacja 
budżetu (%) 

Realizacja 
budżetu 

(EUR) 

Realizacja 
budżetu (%) 

1.1.1. Podejmowanie działalności 
gospodarczej 

817 972 30 000 3,66 359 180,72 43,91 

1.1.3. Rozwijanie działalności 
gospodarczej w tym podnoszenie 
kompetencji w przedsiębiorstwach 

413 336 74 977,5 18,14 344 256,6 83,29 
 

1.2.1. Podnoszenie wiedzy 
przedsiębiorców i osób planujących 
założenie działalność gospodarczą 

2 500 2 959,88 100 2 959,88 100 

1.3.3. Wspieranie współpracy w 
zakresie rozwijania rynków zbytu 
produktów i usług lokalnych 

25 000 25 000 100 25 000 100 

1.3.4. Rozwój rynków zbytu 12 500 12 252,5 0 0 0 

1.4.1. Prowadzenie doradztwa 
indywidualnego i spotkań informacyjno 
– konsultacyjnych 

150 0 0 150 100 

2.1.1. Tworzenie infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym sportowej) i 
kulturowej dostosowanej do potrzeb 
społecznych 

1 192 
263,68 

406 949,6 34,13 431 007,53 36,15 

2.1.2. Utworzenie miejsc 
umożliwiających prowadzenie 
edukacji regionalnej i przyrodniczej 

250 
948,39 

38 186,78 15,22 15 000 5,97 

2.2.1. Szkolenia dla animatorów i 
liderów 

17 500 13 454,5 76,88 13 454,5 76,88 

2.2.2. Organizacja zajęć dla lokalnej 
społeczności 

54 914 54 914,47 100 54 914,47 100 

2.2.3. Organizacja wydarzeń 
kulturalnych integrujących społeczność 

44 066 44 065,93 100 44 065,93 100 

2.3.1. Organizacja tematycznych 
podróży studyjnych 

20 000 14 033,91 70,17 14 033,91 70,17 

2.3.2. Promocja obszaru 49 100 4 122,62 8,4 4 122,62 8,4 

2.3.3. Prowadzenie doradztwa 
indywidualnego i spotkań 
informacyjno - konsultacyjnych 

750 0 0 0 0 

Tabela 35. Finansowy postęp w realizacji LSR. 



 

Dane z postępu finansowego potwierdzają, że większość strategii jest już 

zrealizowana. W przypadku większości przedsięwzięć przyznano i wypłacono już całość albo 

zdecydowaną większość środków. Bardzo istotne jest to, że LGD „Dolina Stobrawy” posiada 

dodatkowo  plan na dokończenie działań.  

 

5.3. Projekty współpracy 

 
 

LGD „Dolina Stobrawy” zrealizowała i rozliczyła już dwa projekty współpracy. 

Pierwszy projekt miał charakter międzynarodowy i zatytułowano go „Dobre bo lokalne". 

Dolina Stobrawy była w nim głównym koordynatorem. Realizowano go od października 2018 

do marca 2021 roku. Projekt „Dobre bo lokalne” skierowany był do mieszkańców obszarów 

partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób 

nieaktywnych zawodowo, kobiet, osób młodych oraz seniorów. Realizowany był na całym 

obszarze LSR polskich partnerów. Jego celem była identyfikacja, promocja artystów 

ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów sztuki 

użytkowej inspirowanych sztuką ludową. Partnerami Doliny Stobrawy były: Górna Prosna, 

Kraina Dinozaurów, Kraina św. Anny, Brzesko-Oławska Wieś Historyczna i MAS Hranicko z 

Czech. Bardzo przydała się współpraca zwłaszcza z czeską grupą działania, która ma wielkie 

doświadczenie dotyczące produktów lokalnych i chętnie się nimi dzieliła. W ramach projektu 

wykonano: inwentaryzację zasobów lokalnych 5 LGD-ów, interaktywną mapę twórców  

i katalog, badanie rynku i strategię marketingową, przeprowadzono cykl szkoleń, konkurs na 

produkt regionalny oraz sklep internetowy. Całkowity koszt projektu wyniósł 485 000, a 

wkład finansowy LGD 100 000 zł. 

Drugi projekt współpracy, „EDUREG – Edukacja regionalna na szlaku 

przedsiębiorczych wsi tematycznych” realizowano od lipca 2019 roku do czerwca 2020 roku.  

Całkowity budżet projektu wyniósł 550 009,79 zł, a udział finansowy Doliny Stobrawy 60 

023,44. Celem działań było wdrażanie, założenie nowych oraz udoskonalenie już istniejących 

wsi tematycznych na obszarach partnerskich LGD. Wykorzystano tutaj fakt, iż wieś 

tematyczna stanowi innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej i daje szansę 

mieszkańcom wsi na alternatywne dochody. Ofertę budowano na podstawie zasobów 



przyrodniczych, kulturowych i historycznych miejscowości. Celem określono przyciągnięcie 

na tereny turystów, ale także integrację samych mieszkańców. W projekcie wzięło udział, 

oprócz Doliny Stobrawy trzech partnerów: LGD „Euro-Country”, LGD Wrzosowa Kraina, LGD 

Kraina Wzgórz Trzebnickich. Wszystkie zaplanowane działania przyczyniły się do zwiększenia 

na terenach oferty turystyki aktywnej, promocji oferty turystycznej związanej z zasobami 

naturalnymi i kulturowymi wśród mieszkańców i turystów. Na terenie Doliny Stobrawy 

powstało w ten sposób 6 wiosek: Jasienie - Bajkowa Wieś, Wojsławice - Księstwo 

Wojsławickie, Skałągi - Żabia Wioska, Wioska Zagubionej Podkowy i Pierścienia, Wioska 

Historycznych Smaków, Bociania Wieś. Uzupełniły one istniejące już wcześniej wioski 

(Maciejów-Miodowa Kraina,  Chudoba-Wioska Dekarzy, Borkowice-Wioska Drewna, 

Bogacica-Wioska Bogactwa Natury, Chocianowice-Wioska Muzykantów). W ramach EDUREG 

przygotowano też pakiety promocyjne. 

Wioski tematyczne, w świetle opinii przedstawicieli LGD, funkcjonują z mniejszym  

i większym powodzeniem. Praktyczny problem dotyczy faktu, iż niektóre z nich powstały tuż 

przed pandemią i poza zorganizowanymi warsztatami, mieszkańcy i turyści nie mieli okazji 

zapoznać się ze stworzonymi atrakcjami. Istnieje jednak pewność, że wkrótce obraz sytuacji 

w tym aspekcie się odmieni.  

Trzeci projekt współpracy w trakcie przeprowadzania ewaluacji był już złożony do 

oceny. 

 

5.4. Działanie poza RLKS 

 

LGD „Dolina Stobrawy” realizuje mnóstwo projektów poza RLKS. Ich pomysłodawcą 

są zarówno pracownicy Biura, jak i członkowie Zarządu, co stanowi wyraz ich pasji czy 

zaangażowania w rozwój obszaru LGD. Odpowiadają one na potrzeby jakie zostały wyrażone 

w LSR. Szczegółowy wykaz zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

 

 

 



l.p. Program/fundusz Data 
realizacji 
działania  

Opis działań Osiągnięte 
wskaźniki 

Czy działania są 
kontynuowane po 
zakończeniu 
realizacji 
projektu/działania? 
W jaki sposób? 

Budżet całego 
projektu/działania 

1 Działaj Lokalnie  2016 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 
Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 
wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach.  

55 000,00 

2 Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

2016 Regranting jako 
operator FIO 
małych grantów 
na teren woj. 
opolskiego 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł.  

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

195 550,00 

3 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2016 Organizacja 
Opolskiego 
Jarmarku Folkloru 

Przeprowadzenie 
jednej imprezy, 
organizacja 
minimum 12 
warsztatów 
rękodzielniczych 

Tak, wydarzenie 
cykliczne.  

9 840,00 

4 Działaj Lokalnie  2017 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 
Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 
wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach.  

58 000,00 

5 Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

2017 Regranting jako 
operator FIO 
małych grantów 
na teren woj. 
opolskiego 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł.  

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

183 455,00 

6 Otwarte Konkury 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2017 Organizacja 
Opolskiego 
Jarmarku Folkloru 

Przeprowadzenie 
jednej imprezy, 
organizacja 
minimum 12 
warsztatów 
rękodzielniczych 

Tak, wydarzenie 
cykliczne. 

14 300,00 

7 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2017 Wkład własny do 
projektu Kierunek 
FIO 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł. 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

15 000,00 

8 Działaj Lokalnie  2018 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 

69 000,00 



Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

kolejnych latach.  

9 Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

2018 Regranting jako 
operator FIO 
małych grantów 
na teren woj. 
opolskiego 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł.  

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

250 000,00 

10 Otwarte Konkursy 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego, 
Powiatu 
Kluczborskiego i 
Gminy Kluczbork 

2018 Organizacja 
Opolskiego 
Jarmarku Folkloru 

Przeprowadzenie 
jednej imprezy, 
organizacja 
minimum 12 
warsztatów 
rękodzielniczych 

Tak, wydarzenie 
cykliczne.  

19 890,00 

11 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2018 Wkład własny do 
projektu Kierunek 
FIO 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł. 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

14 500,00 

12 Działaj Lokalnie  2019 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 
Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 
wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach.  

75 700,00 

13 Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

2019 Regranting jako 
operator FIO 
małych grantów 
na teren woj. 
opolskiego 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł.  

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

240 000,00 

14 Otwarte Konkursy 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego, 
Powiatu 
Kluczborskiego i 
Gminy Kluczbork 

2019 Organizacja 
Opolskiego 
Jarmarku Folkloru 

Przeprowadzenie 
jednej imprezy, 
organizacja 
minimum 12 
warsztatów 
rękodzielniczych 

Tak, wydarzenie 
cykliczne.  

18 800,00 

15 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2019 Wkład własny do 
projektu Kierunek 
FIO 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł. 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

12 000,00 

16 Działaj Lokalnie  2020 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 

75 000,00 



Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

kolejnych latach.  

17 Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

2020 Regranting jako 
operator FIO 
małych grantów 
na teren woj. 
opolskiego 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł.  

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

200 000,00 

18 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2020 Wkład własny do 
projektu Kierunek 
FIO 

Minimum 30 
organizacji 
wspartych 
grantami do 5 tys. 
zł. 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach. 

11 000,00 

19 Narodowy Instytut 
Wolności Centrum 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
obywatelskiego 

2020 Program 
przeciwdziałania 
skutkom 
pandemii Covid 

Instytucjonalne 
wsparcie 
organizacji 

Wykorzystanie 
sprzętów i 
programów do 
komunikacji zdalnej 

9 800,00 

20 Krajowa Sieć 
Obszarów 
Wiejskich 

2020 Wydanie albumu 
zdjęciowego 
promującego 
zasoby LGD 

5000 szt. 
albumów 

Promocja poprzez 
albumy 

35 000,00 

21 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2020 Wydanie 
śpiewnika z 
pieśniami z 
terenu Doliny 
Stobrawy 

1000 szt.  Promocja poprzez 
śpiewnik 

9 500,00 

22 Fundusz Pomocowy 
PAFW 

2020 Program 
przeciwdziałania 
skutkom 
pandemii Covid 

Instytucjonalne 
wsparcie 
organizacji 

Wykorzystanie 
sprzętów i 
programów do 
komunikacji zdalnej 

9 800,00 

23 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2020 Wzmocnienie 
potencjału 

Instytucjonalne 
wsparcie 
organizacji 

Wykorzystywanie 
do działalności 
statutowej 
zakupionych 
sprzętów 

6 000,00 

24 Działaj Lokalnie  2021 Organizacja 
konkursu 
grantowego. 
Udzielanie dotacji 
na realizację 
projektów 
społecznych w 
zakresie dobra 
wspólnego 

Organizacja 
jednego konkursu 
grantowego, 
wsparcie 
minimum 12 
organizacji/grup 
nieformalnych 

Tak, organizacja 
kolejnych 
konkursów w 
kolejnych latach.  

75000,00 

25 Krajowa Sieć 
Obszarów 
Wiejskich 

2021 Szkolenia Smart 
Villages 

6 szkoleń Tworzenie 6 
koncepcji Smart 
Villages 

7 200,00 

26 Otwarty Konkurs 2021 Wzmocnienie Instytucjonalne Wykorzystywanie 5 000,00 



Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

potencjału wsparcie 
organizacji 

do działalności 
statutowej 
pomalowanych 
pomieszczeń 

27 Otwarte Konkursy 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego, 
Powiatu 
Kluczborskiego i 
Gminy Kluczbork 

2021 Organizacja 
Opolskiego 
Jarmarku Folkloru 

Przeprowadzenie 
1 imprezy, 
organizacja 
minimum 12 
warsztatów 
rękodzielniczych 

Tak, wydarzenie 
cykliczne.  

24 000,00 

28 Otwarty Konkurs 
Ofert Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Opolskiego 

2021 Wydanie 
śpiewnika z 
pieśniami z 
terenu Doliny 
Stobrawy i 
opracowanie 
aranżacji 
utworów.  

2000 szt.  Promocja poprzez 
śpiewnik i kanał na 
YT. 

15 000,00 

Tabela 16. Działania poza RLKS. 

W aspekcie działań poza RLKS szczególną uwagę należy poświęcić temu, że 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” od 2010 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który 

realizuje program „Działaj Lokalnie”. Program ten utworzony został przez Polską-

Amerykańską Fundację Wolności i ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół 

różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. 

Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz 

podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności 

lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału 

społecznego. LGD „Dolina Stobrawy” prowadzi lokalne konkursy grantowe i za ich 

pośrednictwem rozdziela środki przekazane przez PAFW i pozyskane od samorządów, 

przedsiębiorców i osób prywatnych. Dodatkowo jako Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi też 

działalność szkoleniową, doradztwo oraz wspieranie wolontariatu. 

Należy także podkreślić, że Dolina Stobrawy w latach 2014-2020 była operatorem 

programu „Kierunek FIO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. W tym programie Stowarzyszenie przyjmowało i rozpatrywało wnioski, 

wypłacało granty, a następnie rozliczało projekty grantowe składane przez beneficjentów.  

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” organizuje również corocznie Opolski Jarmark 

Folkloru promujący rękodzielnictwo. W jego trakcie osoby odwiedzające mogą nie tylko 

nabyć rękodzieła, ale też wziąć udział w specjalistycznych warsztatach. 



Przedstawiciele LGD w trakcie wywiadów podkreślali, że zamierzają kontynuować tak 

szerokie działania poza RLKS, choć pod uwagę będą brane głównie większe projekty.  

W konsekwencji uwaga zostanie skupiona m.in. na „Działaj Lokalnie”, ale też i smart village.  

5.5. Działalność biura LGD 

 

Biuro Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy ma siedzibę w Kluczborku. Mocną stroną 

jest kadra (dyrektor biura, specjalista ds. projektów, księgowa), która współpracuje ze sobą 

już od kilku dobrych lat. W konsekwencji działania cechuje wysoki profesjonalizm, 

samodzielność i dopracowanie do ostatniego szczegółu. Na plus trzeba zaliczyć udaną 

współpracę z Radą i Zarządem, ale też i z samorządami.  

Skuteczność działań doradczych, animacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych 

jest wysoka. Ilość prowadzonych aktywności poza RLKS potwierdza, że działalność w LGD 

stanowi nie tylko pracę, ale jest także pasją połączoną z pragnieniem rozwoju obszaru. 

Wzorcowe jest niewątpliwie to, że pracownicy znajdują na taką szeroką gamę działań czas. 

Wszystko to sprawia, że biuro traktowane jest przez Radę i Zarząd jako „filar” LGD „Dolina 

Stobrawy”. 

Duży wpływ na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania mają szkolenia kierowane 

do jego przedstawicieli. Poniższe tabele prezentują dane dotyczące szkoleń pracowników 

LGD oraz członków organów LGD w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 roku. 

Data 
szkolenia 

Temat szkolenia Wykonawca szkolenia Liczba przeszkolonych 
pracowników LGD 

2016 Regulaminem Rady i procedurami naborów Szkolenie wewnętrzne. 
Joanna Bulak 

3 

2016 Elektroniczna ocena wniosków. Podmiot zewnętrzny 
Paweł Solecki 

3 

2017 Ochrona danych osobowych. Podmiot zewnętrzny  
WETPOL Krzysztof 
Lamorski  

4 

2017 Szkolenie z procedur wyboru wniosków. Podmiot zewnętrzny  
Paweł Rodak 

3 

2018 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych i 
procedury ochrony danych osobowych w 
Stowarzyszeniu.  

Podmiot zewnętrzny  
WETPOL Krzysztof 
Lamorski 

3 

2019 Ocena wniosków i biznesplanów w zakresie oceny 
wstępnej, oceny zgodności z PROW  
i LSR oraz oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. 

Podmiot zewnętrzny  
Werbel doradztwo i 
szkolenia Piotr Bębenek 

4 

2020 Organizacja pracy w okresie epidemii Szkolenie wewnętrzne 
Prezes 

2 

 Zmiany w Prawie Pracy Podmiot zewnętrzny 
Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce 
Oddział Dolnośląski we 

1 



Wrocławiu 
Oddział w Jeleniej Górze 

2021 Biznesplan oraz zmiany rozporządzeń związanych z 
wdrażaniem LSR.  

Podmiot zewnętrzny  
Werbel doradztwo i 
szkolenia Piotr Bębenek 

3 

Tabela 17. Szkolenia pracowników LGD. 

 

Data 
szkolenia 

Temat szkolenia Wykonawca 
szkolenia 

Liczba 
przeszkolonych 
członków zarządu  

Liczba 
przeszkolonych 
członków rady  

2016 Regulaminem Rady i procedurami 
naborów 

Szkolenie 
wewnętrzne. 
Joanna Bulak 

8 9 

2016 Elektroniczna ocena wniosków. Podmiot 
zewnętrzny 
Paweł Solecki 

0 9 

2017 Szkolenie z procedur wyboru 
wniosków. 

Podmiot 
zewnętrzny  
Paweł Rodak 

6 9 

2018 Aktualizacja procedur  
i Regulaminu Rady, kryterium 
innowacyjności  
i zastosowanie lokalnych kryteriów 
wyboru. 

Szkolenie 
wewnętrzne. 
Joanna Bulak 

8 9 

2019 Ocena wniosków i biznesplanów w 
zakresie oceny wstępnej, oceny 
zgodności z PROW  
i LSR oraz oceny wg lokalnych 
kryteriów wyboru. 

Podmiot 
zewnętrzny  
Werbel doradztwo i 
szkolenia Piotr 
Bębenek 

0 9 

2020 Zmiany w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizacja 
pracy Rady Decyzyjnej w okresie 
epidemii.  

Szkolenie 
wewnętrzne. 
Joanna Bulak 

8 9 

Tabela 18. Szkolenia członków organów LGD. 

 

Według pracowników LGD najbardziej potrzebne są szkolenia, które przedstawiają  

i uaktualniają stan wiedzy na temat zmian jakie zostają wprowadzane i wpływających na 

funkcjonowanie biura. W konsekwencji za bardzo przydatne zostało uznane m.in. szkolenie 

dotyczące RODO. Warte pochwały są także szkolenia przeprowadzane w trakcie pandemii 

przez psychologa dotyczące radzenia sobie ze stresem, które również zostały bardzo wysoko 

ocenione przez pracowników. 

Innym ważnym aspektem jest plan komunikacji. Należy zauważyć, że komunikacja  

w procesie tworzenia i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jest warunkiem koniecznym  

w osiąganiu zaplanowanych efektów. Podstawowym celem działań komunikacyjnych jest 

wspieranie realizacji celów określonych w LSR, co odbywa się poprzez zachęcenie 

beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania  



z dofinansowania dzięki dostarczeniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się  

o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji 

projektów oraz upowszechnianie efektów prowadzonych działań. Dodatkowym celem jest 

tworzenie trwałego i pozytywnego wizerunku LGD oraz aktywizowanie społeczności 

lokalnych do włączenia się w realizację LSR poprzez aktywne uczestnictwo  

w proponowanych przedsięwzięciach. Podstawą działań w tym zakresie jest właśnie plan 

komunikacji, w którym ujęto wiele działań skierowanych do różnych grup społecznych  

i mających różne cele odpowiadające celom nakreślonym w LSR i mających przynieść 

rozmaite efekty. Szczegóły dotyczące realizacji planu komunikacji w LGD „Dolina Stobrawy” 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Działanie 
komunikacyj
ne 

Nazwa 
wskaźnika 

Docelowa 
wartość 
wskaźnika 

Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień: 

31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.21. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

Kampania 
informacyjna 

2 artykuły w 
prasie i 
lokalnych 
mediach 

14 2 2 2 2 0 4 

5 artykułów  na 
portalach 
społecznościo
wych 

35 5 5 5 5 5 5 

5 artykułów na 
portalach LGD i 
UG 

35 5 5 5 5 5 5 

Minimum 5 
maili 
przekazanych 
do adresatów  
z bazy danych 
LGD 
 

35 5 5 5 5 5 5 

Spotkania 
Informacyjno
- 
konsultacyjn
e dotyczące 
zasad 
opracowywa
nia 
wniosków na 
poszczególne 
przedsięwzię
cia. 

Utworzenie 
punktu 
informacyjneg
o podczas 
imprez na 
terenie LGD. 
Ogłoszenia, 
plakaty 
informacyjne 
na 
tablicach 
informacyjnych
. 
 

1000 osób 
poinformowan

ych 
udział w 12 

wydarzeniach 
14 

ogłoszeń/plaka
tów 

1000 
osób 

2 
wydarzen

ia  
3 plakaty 

2 
wydarzen

ia  
3 plakaty 

2 
wydarzen

ia  
2 plakaty 

2 
wydarze

nia 

2 
wydarzen

ia  
4 plakaty 

Spotkania 
bezpośrednie, 

18 3 5 2 2 0 4 



prezentacje, 
materiały 
informacyjne 

 
Ulotka 
informacyjna 
wydana i 
dystrybuowana 
na obszarze 
LGD 
 

3000 szt. 
wydanych i 

dystrybuowany
ch 

 

3000 
szt. 

wydan
ie 

500 szt. 
dystrybuc

ja 

500 szt. 
dystrybuc

ja 

500 szt. 
dystrybuc

ja 

500 szt. 
dystrybu

cja 

500 szt. 
dystrybuc

ja 

Badanie 
satysfakcji 
wnioskodawc
ów dot. 
jakości 
pomocy 
świadczonej 
przez LGD. 

Ankieta dla 
wnioskodawcó
w 

700 100 100 100 100 100 100 

Uruchomieni
e szkoły 
animatorów 
społecznych 

Warsztat lub 
cykl 
warsztatów 

4 0 2 1 1 0 0 

Ilość osób 
przeszkolonych 

70 0 30 20 20 0 0 

Weryfikacja 
zapisów 
LSR i 
dokumentów 
powiązanych. 

Badanie 
ankietowe 

400 0 100 100 100 100 0 

Tabela 194. Realizacja planu komunikacji przez LGD „Dolina Stobrawy”. 

 

W opinii pracowników biura LGD najważniejszym źródłem informacji jest strona 

internetowa i Facebook, ale też tablica ogłoszeń w urzędach gminy. Swoją rolę odgrywała 

baza mailingowa. Artykuły były również zamieszczane w prasie lokalnej, ale tutaj trudno 

mówić aktualnie o dużej skuteczności, co  ma związek z upadkiem kilku kluczowych tytułów 

czasopism. Spotkania na imprezach plenerowych były natomiast praktykowane na samym 

początku, ale aktualnie prowadzone są na mniejszą skalę, gdyż ich podstawą było jednak 

przede wszystkim rozreklamowanie LGD. Warto podkreślić, że plan komunikacji był 

kilkukrotnie aktualizowany, co miało związek przede wszystkim z przesuwaniem naborów.  

W 2020 roku nie były ogłaszane nabory wniosków i w konsekwencji nie zorganizowano 

spotkań informacyjno-konsultacyjnych, a dodatkowo nie było potrzeby umieszczania 

ogłoszeń o naborze w prasie oraz na tablicach ogłoszeń.   

Nawiązując do planu komunikacyjnego, warto sprawdzić opinie samych mieszkańców 

gmin obszaru LGD na temat tego, czy komunikacja była efektywna. W ankiecie zadano 

pytanie o rozpoznawalność LGD „Dolina Stobrawy”. Spośród 103 badanych mieszkańców, 82 

wybrało odpowiedź twierdzącą, a 21 stwierdziło, że nigdy nie słyszało o LGD. Osobom, które 



wskazały, iż słyszały o LGD „Dolina Stobrawy zadano kolejne pytanie dotyczące tego, w jaki 

sposób dotarły do informacji o LGD. 

 

 

Wykres 1. Metody docierania informacji o LGD „Dolina Stobrawy” do mieszkańców obszaru. 

 

Dane z powyższego wykresu pokazują, iż przygotowany plan komunikacji był 

efektywny. Najwięcej mieszkańców gmin obszaru LGD biorących udział w badaniu wskazało, 

iż źródłem informacji o LGD był profil LGD na Facebooku (62), a niewiele mniej osób 

wskazało odwiedzanie strony internetowej LGD (53). Bardzo dużo ankietowanych 

stwierdziło, że dotarło do informacji o „Dolinie Stobrawy" poprzez strony internetowe gmin, 

odwiedzanie stoiska LGD w trakcie imprez lokalnych czy festynów,  dzięki wydawanym przez 

LGD publikacjom i/lub materiałom promocyjnym, a także poprzez informacje pozyskane od 

znajomych i/lub rodziny (po 42 wskazania). Istotne okazało się także uczestnictwo  

w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD (36). Na podstawie 

udzielonych przez mieszkańców, którzy brali udział w ankiecie, odpowiedzi można wskazać, 

iż najmniej efektywny były tablice informacyjne, billboardy i plakaty oraz publikacje w prasie 



na temat działalności LGD, choć i tak ilość osób wybierających te odpowiedzi była dość duża 

(35). 

W kontekście działań komunikacyjnych, warto również sprawdzić, w jaki sposób 

docierały do potencjalnych beneficjentów informacje o naborze wniosków w LGD. 

 

Wykres 2. Metody docierania informacji o naborach w LGD „Dolina Stobrawy” do potencjalnych 

beneficjentów. 

 

Ankietowani beneficjenci potwierdzają, że sieć internetowa to aktualnie najlepszy 

kanał komunikacyjny. Wszyscy biorący udział w badaniu wskazali, iż strona internetowa LGD 

była podstawowym źródłem informacji o naborze wniosków. Niewiele mniej osób wskazało 

za kluczowe uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych (9) i odwiedzanie 

profilu LGD na Facebooku (7). Bardzo ważne okazały się również informacje pozyskane od 

znajomych i/lub rodziny (6). Najsłabiej w ankiecie wypadły  informacje o LGD na stronie 

gminy (2), wydawane przez LGD publikacje lub materiały promocyjne (2), publikacje w prasie 

na temat działalności LGD (2) oraz informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych, 

billboardach czy plakatach (1).  



Kolejną kwestią wartą analizy jest to, jak beneficjenci oceniają to, czy LGD  

w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków. 

 

Wykres 3. Ocena beneficjentów na temat stopnia informowania przez LGD o możliwości pozyskania 

środków. 

 
Ankietowani beneficjenci bardzo pozytywnie oceniają działalność Biura LGD  

w aspekcie informowania o możliwości pozyskania środków. 9 spośród 10 badanych 

pozytywnie wypowiedziało się w tej kwestii, z czego odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 

5 z nich (jedna osoba nie potrafiła jednoznacznie się w tej kwestii opowiedzieć). Warte 

podkreślenia jest to, że żaden z ankietowanych beneficjentów nie ocenił negatywnie LGD  

w tym temacie. Można więc stwierdzić, że „Dolina Stobrawy” wywiązuje się z jednego  

z podstawowych zadań, do jakiego zostało powołane. 

W przypadku doradztwa pracownicy otwarci są na każdą formę kontaktu. Jeśli chodzi  

o statystyki dominuje doradztwo telefoniczne, ale zdecydowanie najbardziej skuteczne jest 

doradztwo osobiste, które sprawdza się zwłaszcza przed naborami i pozwala wyjaśnić 

wszystkie wątpliwości. Warta podkreślenia jest bardzo wysoka ilość punktów za doradztwo 

(6), ale przykłady dowodzą właśnie, że w wielu przypadkach okazuje się to kluczowe  

i wpływa na jakość wniosków. Pracownicy LGD bardzo aktywnie zachęcają do tego, by 

wnioskodawcy samodzielnie przygotowywali swoje wnioski.  

W ostatnim czasie działania utrudniła nieco pandemia, ale i tak starano się spotykać 

stacjonarnie w reżimie sanitarnym, gdyż przedstawiciele LGD podkreślają, że tego rodzaju 



spotkanie są zdecydowanie bardziej efektywne (dotyczy to nie tylko doradztwa  

z wnioskodawcami, ale też spotkań Rady i Zarządu). Patrząc na dane statystyczne zwraca 

uwagę duża liczba indywidualnego doradztwa jakie udzielono podmiotom w 2019 roku 

(200), choć w pozostałych latach liczby były także wysokie (2016 – 130, 2017 – 105, 2018 – 

130, 2000 – 140, a w połowie 2021 roku wskaźnik wyniósł 66). 

W kontekście doradztwa, warto spojrzeć na wyniki ankiet przygotowanych dla 

beneficjentów. Zdecydowana większość ankietowanych korzystała z szerokiego zakresu 

wsparcia ze strony LGD na etapie składania wniosku. Wszyscy badani beneficjenci skorzystali 

ze wsparcia polegającego na pozyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania 

dla projektu, wsparcia polegającego na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków  

i instrukcji do nich, porad w zakresie wypełniania dokumentów koniecznych do złożenia 

wniosków oraz wyjaśnienia szczegółowych zasad oceny wniosków. Niewiele mniej osób 

wskazało, iż skorzystało ze wsparcia w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania 

(9) i wsparcia w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria wynikające z LSR 

(8). Szczegóły zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 



Wykres 4. Zakres wsparcia udzielonego beneficjentom ze strony LGD na poszczególnych etapach składania 

wniosku. 

 

Samo doradztwo ocenione zostało przez badanych beneficjentów bardzo pozytywnie. 

Dotyczy to zarówno etapu składania wniosku, etapu realizacji operacji, jak i rozliczania 

operacji. Warto podkreślić wysokie oceny dotyczące przygotowania merytorycznego 

doradców LGD i fakt, iż krytyczne głosy były jedynie pojedyncze, a żaden spośród 

ankietowanych nie wyraził „zdecydowanej” krytyki.  Szczegóły obrazuje poniższa tabela. 

Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD na różnych etapach prowadzenia operacji 

 
Zdecydowanie 
zgadzam się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Nie 
korzystałem/am 
ze wsparcia na 
tym etapie N 

Etap 
składania 
wniosku 

Zakres 
udzielonych 
porad spełnił 
moje 
oczekiwania 5 4 1 0 0 0 10 

Udzielone porady 
były przydatne 5 4 1 0 0 0 10 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z 
LGD było 
odpowiednie 6 3 1 0 0 0 10 

Etap 
realizacji 
operacji 

Zakres 
udzielonych 
porad spełnił 
moje 
oczekiwania 6 3 1 0 0 0 10 

Udzielone porady 
były przydatne 5 4 1 0 0 0 10 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z 
LGD było 
odpowiednie 6 3 1 0 0 0 10 

Etap 
rozliczania 

operacji 

Zakres 
udzielonych 
porad spełnił 
moje 
oczekiwania 4 4 1 1 0 0 10 

Udzielone porady 
były przydatne 4 4 1 1 0 0 10 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z 
LGD było 
odpowiednie 4 4 1 1 0 0 10 



Tabela 20. Ocena wsparcia udzielonego beneficjentowi przez LGD na różnych etapach prowadzenia operacji. 

 

Ankietowani beneficjenci zostali poproszeni o ocenę poszczególnych elementów 

procesu składania i realizacji projektu przy wsparciu LGD. Wyniki okazały się bardzo 

pozytywne, a głosy krytyczne pojedyncze. Każdy z respondentów był zdania, że kryteria 

wyboru wniosków były jednoznaczne. Tylko jeden ankietowany uznał, iż kryteria wyboru 

wniosków „zdecydowanie” nie pozwalały na wybór najlepszych projektów, a dwóch uznało, 

iż procedury wniosków  o dofinansowanie LGD „raczej” nie były dla nich czytelne. O tym jak 

dobrze oceniana jest potrzeba funkcjonowania i sama działalność LGD najlepiej świadczy 

fakt, iż 9 z 10 badanych beneficjentów chciałoby zabiegać o ponowne wsparcie ze strony LGD 

w przyszłości (gdyby pojawiła się taka możliwość), a jedna osoba zaznaczyła odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. Szczegóły ocen poszczególnych stwierdzeń dotyczących procesu 

składania i realizowania projektu przy wsparciu LGD zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

Wykres 5.  Ocena stwierdzeń dotyczących składania i realizowania projektu przy wsparciu LGD „Dolina 

Stobrawy”. 

 

 

 

 



5.6. Zmiany na obszarze objętym LSR w ocenie członków lokalnej społeczności 

 

 

Analiza danych pokazuje, że „Dolina Stobrawy” w analizowanym okresie dążyła do 

realizacji założonych przez siebie celów i osiągała na tej drodze mniejsze i większe sukcesy. 

Niewątpliwie wpływała na zmiany w gminach obszaru LGD. Warto sprawdzić czy sami 

mieszkańcy potwierdzają tendencje rozwojową. Na początek analizie poddane zostaną 

opinie na temat przedsiębiorczości. Szczegóły obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Ocena zmian dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD w przeciągu ostatnich 5 lat. 

 

Mieszkańcy, którzy oddali swoje głosy w ankiecie dość pozytywnie oceniają zmiany na 

obszarze LGD w przeciągu ostatnich 5 lat. Spośród 103 głosów, 68 osób dostrzega pojawienie 

się nowych firm, a 49 osób poprawę sytuacji na rynku pracy (przeciwnego zdania było 

odpowiednio 21 i 23 ankietowanych).  Badani dostrzegają więc zmiany, o jakich mowa była  

w przypadku analizowania danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ocena dotycząca 

zwiększenia się ruchu turystycznego jest już mniej entuzjastyczna. Głosów pozytywnych 

odnotowano tutaj 28 i jednocześnie znacznie więcej negatywnych 42. Mimo tego faktu, 

można stwierdzić, że mieszkańcy potwierdzają rozwój jaki był udziałem gmin wchodzących  



w obszar LGD w ostatnich pięciu latach. Można też stwierdzić, że w ostatnich 5 latach 

„Dolina Stobrawy” reagowała na wskazane w LSR największe problemy obszaru LGD i tym 

samym tworzyła odpowiednie warunki do rozwoju sektora gospodarczego. 

Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę są zmiany atrakcyjności 

zamieszkiwanego obszaru, zarówno pod względem potrzeb mieszkańców, jak i potencjalnych 

turystów. Szczegóły pokazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 7. Ocena zmian dotyczących kultury i rekreacji na obszarze LGD w przeciągu ostatnich 5 lat. 

 

Oceny respondentów dotyczące zmian w kulturze i rekreacji w ostatnich pięciu latach 

wypadają bardzo pozytywnie, a głosów potwierdzających opinie jest zdecydowanie więcej 

niż je negujących. Aż 69 spośród 103 ankietowanych odnotowało poprawę stanu 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a przeciwną opinię wyraziło 21 osób. Niewiele mniej, 

bo 67 respondentów stwierdziło, iż w przeciągu pięciu ostatnich lat przestrzeń publiczna 

stała się bardziej estetyczna (głosów krytycznych było w tym przypadku 22). Bardzo 

entuzjastycznie ankietowani mieszkańcy wypowiedzieli się na temat pojawienia się nowych 

form spędzania wolnego czasu - odnotowało to 63 badane osoby (27 głosów na „nie”). 57 

osób dostrzegło zwiększenie się liczby inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji (21 

nie odnotowało takiej zmiany). Pozytywnie przedstawiają się opinie badanych mieszkańców 

na temat poprawy stanu zabytków - 48 badanych zauważa wzrost (choć tutaj najmniej padło 



odpowiedzi „zdecydowanie tak”), a nie zauważa tego wzrostu 38 osób. Najmniej 

entuzjastycznych opinii można odnotować w przypadku zwiększenia się liczby wydarzeń 

kulturalnych - 45 tego rodzaju zmianę odnotowało, a przeciwnego zdania było 39 osób.  

Warto przyjrzeć się opinii badanych w kwestii aktywizacji i kapitału społecznego. 

 
Wykres 8. Ocena zmian dotyczących aktywizacji i kapitału społecznego na obszarze LGD w przeciągu 

ostatnich 5 lat. 

 

Badani mieszkańcy gmin obszaru LGD całkiem pozytywnie oceniają zmiany dotyczące 

podejmowania inicjatyw, których celem było wsparcie osób starszych. 41 spośród 103 

ankietowanych zauważyły takie działania, a 30 było przeciwnego zdania. Mniej pozytywnych 

opinii ankietowani mieszkańcy wyrazili w kwestii pojawienia się nowych form wsparcia dla 

ludzi młodych - 32 osoby wskazały takie zmiany, a 41 było odmiennego zdania. Należy 

podkreślić, iż badani w większości stwierdzili, że w ciągu ostatnich 5 lat mieszkańcy mieli 

większy wpływ na to, co dzieje się w gminie (52 osoby odnotowało taką zmianę, zaś 22 były 

przeciwnego zdania). Przeciętnie wypadły natomiast opinie respondentów w temacie 

poprawy relacji między mieszkańcami, gdzie głosów aprobujących było mniej więcej tyle 

samo co negujących - odpowiednio 31 i 32.  

Kolejną kwestią, której warto poświęcić uwagę, są opinie badanych mieszkańców na 

temat efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez LGD. 



 

 

 

 

Wykres 9. Korzystanie z efektów działalności LGD „Dolina Stobrawy”. 

 
 

Najwięcej badanych mieszkańców gmin obszaru LGD (49 spośród 103) stwierdziło, iż 

uczestniczyło w wydarzeniach lokalnych dofinansowanych ze środków LGD. 39 

respondentów skorzystało z infrastruktury, której powstanie lub modernizacja były 

dofinansowane z środków LGD. Mniejszym powodzeniem w grupie badanych cieszyły się 

spotkania organizowane przez LGD (36) i szkolenia organizowane w ramach projektów 

dofinansowanych przez „Dolinę Stobrawy” (34). Warto pamiętać o tym, iż badani mieszkańcy 

niekoniecznie musieli wiedzieć, czy infrastruktura, szkolenia, spotkania czy imprezy były 

organizowane czy dofinansowywane przez LGD (stąd też całkiem spora ilość wskazań na 

odpowiedź „trudno powiedzieć”).  

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, jakie zdanie mają badani mieszkańcy 

gmin obszaru LGD na temat ewentualnych przyszłych działań „Doliny Stobrawy”. 



 

Wykres 2. Obszary wymagające dofinansowania w ocenie badanych mieszkańców gmin obszaru. 

 

Badani mieszkańcy gmin LGD „Dolina Stobrawy” wskazali, iż obszarów wymagających 

dofinansowania jest ciągle bardzo dużo. Za bardzo istotny obszar wymagający 

dofinansowania uznane zostały działania przedsiębiorcze. Tworzenie nowych miejsc pracy 

okazało się ważne dla 93 spośród 103 badanych mieszkańców gmin obszaru LGD (w tym 

bardzo dużo wybranych odpowiedzi „zdecydowanie tak” - 73), wsparcie dla istniejących firm 

dla 72 osób, a dofinansowanie dla planujących założyć firmy dla 79 ankietowanych. 

Przeciwnego zdania było niewiele osób (odpowiednio 8, 12 i 8). LGD „Dolina Stobrawy” 

powinna więc w dalszym ciągu dużą wagę przykładać do operacji polegających na 

utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw.  

Największa liczba ankietowanych jednak uznała, iż to drogi wymagają dofinansowania 

- odpowiedź tę wskazało 98 ze 103 badanych, z czego „zdecydowanie tak” zaznaczyło aż 74 

spośród nich, a przeciwną opinię nie wyraził nikt (5 odpowiedzi "trudno powiedzieć").  

Opieka nad osobami starszymi została wskazana za istotny obszar przez 80 badanych 

osób (37 spośród nich zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”, a pozostali „raczej tak”), a 



tylko 5 ankietowanych uznało, iż jest to obszar raczej nieważny. Biorąc pod uwagę, iż 

nieustannie przybywa na obszarze LGD osób w wieku poprodukcyjnym, warto rozważyć, czy 

nie byłoby odpowiednim rozwiązaniem zwiększenie operacji kierowanych do tej grupy. 

Dla bardzo wielu respondentów istotna okazała się oferta kulturalna i jako obszar 

wymagający dofinansowania wskazało ją 72 osoby. Nieco mniej ankietowanych wskazało 

infrastrukturę społeczną - 63 i infrastrukturę sportową - 65. Ciekawie przedstawiają się 

wskazania dotyczące szkoleń i warsztatów dla mieszkańców - 68 osób uznało, iż jest to 

obszar wymagający dofinansowania, 60 głosów zebrała działalność organizacji 

pozarządowych, a 58 ocen promocja obszaru. 

 

6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze 

 

6.1. Ocena wpływu na główny cel LSR 

 

W LSR wskazano, iż „Dolina Stobrawy” będzie działać rzecz poprawy zatrudnienia  

i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, rozwoju 

ekonomii społecznej na obszarach miejskich i wiejskich. Odbywać się to miało poprzez 

realizację dwóch celów głównych. Pierwszy z nich to „Wzrost aktywności gospodarczej na 

obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku”. Realizowano go poprzez takie działania takie 

jak: podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przez beneficjentów, podnoszenie 

wiedzy przedsiębiorców oraz kompetencji pracowników, wspieranie rozwoju rynku zbytu 

produktów i usług lokalnych oraz turystycznych. Drugi cel główny to natomiast: „Wzrost 

aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku” i w jego ramach 

prowadzono takie przedsięwzięcia jak: tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej 

oraz miejsc umożliwiających prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej, szkolenia dla 

liderów i animatorów, organizowanie zajęć i wydarzeń dla społeczności lokalnej, 

promowanie obszaru oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne. 

Generalnie postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi żadnych zastrzeżeń, 

a działania LGD „Dolina Stobrawy” niewątpliwie wpływają na osiągnięcie zaplanowanych 

celów. Warte podkreślenia jest, iż spora część spośród wskaźników została już zrealizowana.  



6.2. Ocena wpływu na kapitał społeczny 

 
Rola wysokiej jakości kapitału społecznego w życiu lokalnych społeczności jest nie do 

przecenienia. Oparty na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, wiąże się  

z rozwojem społeczeństw, w tym innowacyjnością, dobrobytem, ale też szeregiem wielu 

innych pozytywnych aspektów.  

LGD prowadziła wiele operacji, których celem był rozwój kapitału społecznego. W tym 

aspekcie należy podkreślić pomoc jaką oferowano stowarzyszeniom, nie tylko  

w otrzymywaniu środków na projekty grantowe (m.in. zajęcia świetlicowe, wydarzenia 

kulturalne), ale też w rozmaitych kwestiach prawnych czy księgowych. Idealnie w te działania 

wpisywały się także operacje realizowane poza RLKS. Szczególnie udawała się współpraca  

z grupami odnowy wsi i kołami gospodyń wiejskich. 

Pozytywne tendencje potwierdzają też wyniki ankiet przeprowadzanych na potrzeby 

raportu. Warto zauważyć, że spośród 10 badanych beneficjentów, aż 7 wskazało, że to ogół 

mieszkańców gmin/obszaru LGD był głównym odbiorcą realizowanych przez nich projektów. 

Sami badani mieszkańcy w większości stwierdzili, że w ciągu ostatnich 5 lat lokalna 

społeczność miała większy wpływ na to, co dzieje się w gminie. Warto też zauważyć, że 

większość osób wskazała, iż bardzo istotnymi obszarami wymagającymi dalszego 

dofinansowania są szkolenia i warsztaty dla społeczności lokalnych, działalność organizacji 

pozarządowych czy infrastruktura społeczna.  

 

6.3. Przedsiębiorczość 

  

Działania  z zakresu przedsiębiorczości stanowiły bardzo istotny element 

funkcjonowania LGD „Dolina Stobrawy”. W LSR poświęcono mu jeden z celów głównych, a za 

jego podstawę wskazano tutaj niską aktywność gospodarczą mieszkańców. Do problemów 

szczegółowych zaliczono natomiast niewystarczający rozwój istniejących przedsiębiorstw  

z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, zbyt mało nowych firm i częste upadki tych 

nowopowstałych oraz utrudniony powrót kobiet na rynek pracy.  

Ostatnie lata przyniosły rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD. Dowodem tego 

są dane Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że liczba pracujących generalnie 



wzrosła, nastąpił spadek udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności, wzrosła liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej i osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Ankietowani mieszkańcy gmin obszaru LGD w większości potwierdzają, iż  

w ostatnich pięciu latach poprawiła się sytuacja na rynku pracy, a przede wszystkim dało się 

zaobserwować powstanie nowych firm. Niewątpliwie „Dolina Stobrawy” przysłużyła się 

rozwojowi w tym aspekcie. Udało się bowiem zrealizować szereg interesujących operacji,  

a warte podkreślenia jest to, że powstałe dzięki środkom LGD przedsiębiorstwa istnieją do 

dzisiejszego dnia. W opinii Zarządu tego rodzaju działania warto kontynuować, a podobną 

opinię wyrazili także sami mieszkańcy w przeprowadzonej ankiecie. Istnieje także pewność, 

że zainteresowanie naborami zarówno na utworzenie, jak i rozwój działalności 

gospodarczych będzie w dalszym ciągu duże. 

 

6.4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 

 
  

W przeprowadzonej na potrzeby raportu ankiecie mieszkańcy raczej nie dostrzegli, iż 

na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się ruch turystyczny na obszarze LGD. „Dolina 

Stobrawy” w tym okresie postanowiła skupić uwagę na innych obszarach, więc trudno w tym 

aspekcie cokolwiek jej zarzucić. Nie oznacza to jednak, iż turystyka została całkowicie 

zignorowana przez LGD. Zwraca w tym aspekcie uwagę między innymi powstanie i rozwój 

wiosek tematycznych, co odbyło się dzięki projektom współpracy. Sporo operacji 

turystycznych i promocyjnych zostało też wykonanych w działaniach poza LEADER-em. 

Pandemiczny okres nie pozwolił na odpowiednie wykorzystanie atutu powstałych wiosek 

tematycznych, ale w tym aspekcie można liczyć na poprawę sytuacji w najbliższym czasie. 

Zdecydowanie lepiej ocenione przez mieszkańców zostały operacje z zakresu 

dziedzictwa kulturowego. Ankietowani potwierdzili, iż dało się zaobserwować zwiększenie 

liczby inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji czy poprawę stanu zabytków.  

Z badań ankietowych łatwo też o wniosek, że mieszkańcy oczekiwaliby więcej wydarzeń 

kulturalnych i na pewno warto temu aspektowi poświęcić uwagę przy planowaniu kolejnej 

strategii. 



6.5. Grupy defaworyzowane 

 

W rezultacie przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano w LSR następujące grupy 

defaworyzowane: kobiety zamieszkujące teren LSR, w tym wychowujące dziecko do lat 3, 

bezrobotni, osoby do 35 roku życia. Dla grup defaworyzowanych zaplanowano działania 

przede wszystkim w ramach filaru gospodarczego i aktywizacji. W kryteriach wyboru 

projektów polegających na założeniu lub rozwinięciu działalności gospodarczej preferowane 

miały być projekty tworzące miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych. To również te 

osoby miały mieć pierwszeństwo udziału w szkoleniach z przedsiębiorczości. 

Wybór grup defaworyzowanych odpowiadał niewątpliwie na problemy występujące 

na obszarze LGD i można go określić jako słuszny. Niezbędna wydaje się kontynuacja czy też 

nawet rozwój operacji. Kwestią do dyskusji jest fakt, czy nie byłoby korzystniejsze 

wyodrębnienie bardziej wąsko definiowanych, specyficznych grup. Dotyczy to przede 

wszystkim kobiet, które w analizowanym okresie były rozumiane w aspekcie grup 

defaworyzowanych bardzo szeroko. Innym rozwiązaniem byłoby też ograniczenie 

przyznawanych punktów. Należy również rozważyć uwzględnienie osób starszych z uwagi na 

fakt, iż mamy do czynienia z dynamicznym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa.  

 

6.6. Innowacyjność 

 

Innowacyjność została określona jednym z podstawowych celów przekrojowych 

unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. W konsekwencji miała odgrywać kluczową rolę 

w kryteriach wyboru operacji w LGD „Dolina Stobrawy”. W analizowanym okresie 

innowacyjność rodziła jednak szereg problemów. Wpływ na taki obraz sytuacji miało nie do 

końca jasne zdefiniowanie terminu i różny sposób jego rozumienia. Dodatkowo nierzadko 

innowacyjne projekty były odrzucane na poziomie oceny dokonywanej przez Urząd 

Marszałkowski. Największy problem dotyczył operacji z rozwoju działalności gospodarczej. 

Na przestrzeni lat udało się wypracować jednak taką definicje, która nie wzbudza już tak 

wielkich kontrowersji. Podstawą stały się przede wszystkim kody PKD. Udało się w ten 

sposób zrealizować kilka operacji, faktycznie posiadających cechy innowacyjności (firma 

produkująca szereg rzeczy z lawendy). Mimo tego faktu w przyszłości warto byłoby 

popracować nad tym kryterium i zaproponować inne rozwiązanie. 



 

6.7. Projekty współpracy 

 

LGD „Dolina Stobrawy” zrealizowała i rozliczyła już dwa projekty współpracy. Celem 

pierwszego z nich „Dobre bo lokalne”  była identyfikacja, promocja artystów ludowych 

zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produktów sztuki użytkowej 

inspirowanych sztuką ludową. Projekt wspierał rozwój przedsiębiorczości doprowadzając do 

współpracy lokalnych twórców, projektantów oraz przedsiębiorców. Celem drugiego, 

„EDUREG – Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych wsi tematycznych” było 

wdrażanie, założenie nowych oraz udoskonalenie już istniejących wsi tematycznych na 

obszarach partnerskich LGD. Wykorzystano tutaj fakt, iż wieś tematyczna stanowi 

innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej i daje szansę mieszkańcom wsi na 

alternatywne dochody. W ramach projektu na terenie „Doliny Stobrawy” powstało 6 wiosek. 

Trzeci projekt współpracy w trakcie przeprowadzania ewaluacji był już złożony do oceny. 

Przeprowadzone projekty współpracy wpisywały się w cele założone w LSR. „Dolina 

Stobrawy” doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż operacje tego rodzaju są dobrą formą 

współdziałania LGD, wpływającą na rozwój umiejętności współpracy w zakresie ważnych 

celów dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.  

 

6.8. Ocena funkcjonowania LGD 

 

Funkcjonowanie biura LGD należy ocenić pozytywnie. Na tę pozytywną opinię istotny 

wpływ ma duża znajomość potrzeb lokalnych społeczności przez pracowników. Sami 

ankietowani beneficjenci bardzo pozytywnie oceniają działalność LGD. Zdecydowana 

większość respondentów korzystała z szerokiego zakresu wsparcia ze strony LGD na etapie 

składania wniosku, a wszyscy badani beneficjenci stwierdzili, iż sięgnęli po wsparcie 

polegające na pozyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania dla projektu, 

wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich, 

porad w zakresie wypełniania dokumentów koniecznych do złożenia wniosków oraz 

wyjaśnienia szczegółowych zasad ich oceny. Samo doradztwo ocenione zostało przez 

badanych beneficjentów również bardzo pozytywnie. Dotyczy to zarówno etapu składania 



wniosku, etapu realizacji operacji, jak i rozliczania operacji. Warto podkreślić wysokie oceny 

dotyczące przygotowania merytorycznego doradców LGD. Dużego znaczenia nabierają  

w kontekście ułatwień dla wnioskodawców profesjonalne spotkania informacyjne czy 

szkolenia z pisania biznesplanu. 

Pewnym problemem w działalności LGD „Dolina Stobrawy” okazał się kontakt z 

Urzędem Marszałkowskim, w tym niewywiązywanie się z terminów. Przeszkodą była też 

kwestia formalizacji zapisów PROW i trudności w interpretacji części przepisów. Udało się 

jednak wypracować rozwiązania, które pozwoliły na pokonanie tych przeszkód.  

 

6.9. Ocena procesu wdrażania 

 

Proces wdrażania należy ocenić pozytywnie, choć LGD „Dolina Stobrawy” musiała 

niejednokrotnie zmierzyć się z wyzwaniami i problemami, najczęściej niezależnymi od niej. W 

 analizowanym okresie konieczne były zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Najważniejsze 

dotyczyły przesunięć ze względu na oszczędności w przedsięwzięciach i przeliczeń na walutę 

euro i tym samym zmian we wskaźnikach, aktualizacji planu działania i planu komunikacji. 

Środki przesuwano także z uwagi na brak zainteresowania niektórymi operacjami (dotyczy to 

działań dotyczących krótkich łańcuchów dostaw i inkubatorów). Konieczne było też 

dostosowywanie się do nowelizacji rozporządzeń czy zmian w przepisach prawnych.  

W realizacji LSR problemem były długie prace Urzędu Marszałkowskiego w ocenie 

projektów. Na szczęście, nie miano do czynienia z wycofywaniem się wnioskodawców z tego 

powodu. UM zakwestionował także dwa pierwsze nabory, ale tutaj udało się rozwiązać 

problem przy pomocy radcy prawnego i realizować dalsze prace zgodnie z harmonogramem. 

Interesującym i wartym pochwały rozwiązaniem była współpraca z innymi LGD-ami z którymi 

ustalono „kto i kiedy” będzie ogłaszał nabory, tak aby w zbyt dużym stopniu nie obciążać 

Urzędu Marszałkowskiego. Nieco trudności związanych było również z pandemią, która 

skutkowała między innymi koniecznością przeniesienia części zaplanowanych działań. 

Kilkukrotnie „pracowano” także nad kryteriami i procedurami, ale aktualnie są one na pewno 

znacznie bardziej przyjazne beneficjentom niż na samym początku realizowania LSR  

Same procedury naboru, wyboru i realizacji projektów określone zostały przez 

beneficjentów jako wystarczająco przejrzyste i przyjazne. Podobnie zastosowane kryteria 



wyboru operacji były, według nich, jednoznaczne i nie budziły większych wątpliwości. 

Pozwalały także na wybór najlepszych wniosków, które są spójne z celami LSR. O tym jak 

dobrze oceniana jest potrzeba funkcjonowania i sama działalność LGD najlepiej świadczy 

fakt, iż żaden z badanych beneficjentów nie wykluczył zabiegania o ponowne wsparcie ze 

strony LGD w przyszłości (gdyby pojawiła się taka możliwość). 

 

6.10. Wartość dodana podejścia LEADER 

 

LGD „Dolina Stobrawy” starała się w swoich działaniach wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej, samorządów czy 

stowarzyszeń. Należy podkreślić, że realizowane w ramach LSR projekty są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i przyczyniają się do jego 

wzmocnienia. Wybierane projekty również w pełni odpowiadają na potrzeby społeczności 

lokalnej. Można też stwierdzić, iż działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji między 

różnymi aktorami i buduje powiązania między nimi. Na pochwałę zasługuje także ścisła 

współpraca z innymi LGD-ami. 

Pozytywny jest fakt, iż LGD „Dolina Stobrawy” cieszy się bardzo dużą 

rozpoznawalnością na obszarze, a efekty prowadzonych działań są zauważalne. Badani 

mieszkańcy stwierdzili w zdecydowanej większości, że uczestniczyli w wydarzeniach 

lokalnych dofinansowanych ze środków LGD i korzystali z infrastruktury, której powstanie lub 

modernizacja były dofinansowane z jej środków. Należy docenić fakt, iż „Dolina Stobrawy” 

jest bardzo aktywna w realizacji działań poza RLKS i stara się, by były one spójne z LSR.   



7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje. 

 
Postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nie budzi większych zastrzeżeń, a warte 

podkreślenia jest, iż w przypadku większości operacji osiągnięto już stan docelowy. Poziom 

realizacji przedsięwzięć zbliża więc LGD do osiągnięcia zamierzonych w LSR celów. 

Dodatkowo „Dolina Stobrawy” działa na tyle prężnie, że coraz więcej gmin stara się  

o dołączenie do grupy. 

Analiza działań LGD daje możliwość sformułowania następujących rekomendacji: 

1. Operacje związane z przedsiębiorczością należy uznać za duży sukces. Podejmowano 

tutaj decyzje o przekazywaniu dodatkowych środków, zwiększano wskaźniki, ale  

w żadnym momencie nie pojawiały się obawy co do tego, że LGD nie poradzi sobie  

z pełnym zrealizowaniem przedsięwzięć dotyczących zakładania i rozwoju działalności 

gospodarczej. Badani mieszkańcy za bardzo istotny obszar wymagający 

dofinansowania uznali właśnie działania przedsiębiorcze, w tym tworzenie nowych 

miejsc pracy, wsparcie dla istniejących firm oraz dofinansowanie dla planujących 

założyć firmy. LGD „Dolina Stobrawy” powinna więc w dalszym ciągu dużą wagę 

przykładać do operacji polegających na utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw. 

2. Działania infrastrukturalne także przyniosły szereg pozytywnych rezultatów  

i zwiększyły atrakcyjność obszaru. Aspektem wartym dyskusji w przyszłości jest 

jednak fakt, iż pewna część inicjatyw infrastrukturalnych powstała „na prośbę” 

mieszkańców, którzy niekiedy niekoniecznie we właściwy sposób identyfikują 

potrzeby. W konsekwencji przedstawiciele LGD słusznie zauważyli, że warto uważniej 

przyglądać się operacjom, gdyż za środki można zbudować coś bardziej pożytecznego 

i atrakcyjnego niż kolejny plac zabaw. 

3. Projekty współpracy stanowią dobrą formę współdziałania LGD i wpływają 

niewątpliwie na rozwój umiejętności współdziałania w realizowaniu istotnych celów. 

Wydaje się niezbędne, aby w przyszłości starać się nadal o zaangażowane podejście w 

tym temacie i dobieranie do realizowania projektów solidnych i sprawdzonych 

partnerów. Warto też w dalszym ciągu kontynuować działania, które współgrają  

z założonymi celami LSR. 



4. „Dolina Stobrawy” jest bardzo aktywna w realizacji działań poza RLKS i stara się, by 

były one spójne z LSR. Dotychczas przeprowadzane służyły przede wszystkim 

pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu 

działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych 

potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału 

społecznego. Tego rodzaju aktywność trzeba  kontynuować i na pewno warto 

poświęcać uwagę tym „większym projektom”, takim jak realizowane z wielkim 

sukcesem „Działaj lokalnie” czy nowa i ciekawa inicjatywa „Smart Village” .  

5. Wybór grup defaworyzowanych odpowiadał niewątpliwie na problemy występujące 

na obszarze LGD. Niezbędna wydaja się kontynuacja czy też nawet rozwój operacji do 

nich kierowanych. Jednocześnie z uwagi na dość dużą liczbę grup wymagających 

specjalnych działań i ograniczone środki budżetowe, warte rozważenia jest to, czy nie 

należałoby podejmować kroki w kierunku wyodrębnienia bardziej wąsko 

definiowanych, specyficznych grup. Kwestią do dyskusji jest to, czy nie byłoby 

korzystniejsze zawężenie przede wszystkim grupy kobiet (aktualnie są to „kobiety 

zamieszkujące teren LSR, w tym wychowujące dziecko do lat 3”). Dodatkowo warto 

zauważyć, że niektórzy wnioskodawcy w analizowanym okresie zgłaszali poczucie 

dyskryminacji ze względu na faworyzowanie niektórych grup potencjalnych 

wnioskodawców, np. kobiety wychowujące dzieci do lat 3. W konsekwencji 

rekomenduje się zmianę kryterium na: „osoby wychowujące dzieci do lat 3”. 

6. Opieka nad osobami starszymi została wskazana za istotny obszar przez zdecydowaną 

większość ankietowanych mieszkańców obszaru LGD. Biorąc pod uwagę, iż 

nieustannie przybywa na obszarze LGD osób w wieku poprodukcyjnym, warto 

rozważyć, czy nie byłoby odpowiednim rozwiązaniem zwiększenie operacji 

kierowanych do tej grupy.  

7. Pewnym problemem w działalności LGD „Dolina Stobrawy” okazał się w 

analizowanym okresie kontakt z Urzędem Marszałkowskim, w tym niewywiązywanie 

się z terminów. Przeszkodą była też kwestia formalizacji zapisów PROW i trudności  

w interpretacji części przepisów. Wprawdzie udało się wypracować rozwiązania, 

które pozwoliły na pokonanie tych przeszkód, lecz niewątpliwie należy lobbować nad 



uproszczeniem procedur rozliczania projektów, prefinansowania projektów oraz 

przyspieszeniem pracy UM podczas weryfikacji dokumentów. 

8. Problemem w analizowanym okresie było kryterium innowacyjności, które jest 

bardzo skomplikowane przy ocenie. Udało się wprawdzie zrealizować szereg 

wniosków, które miały cechy innowacyjności, ale niejednokrotnie wzbudzały one 

dylematy. Niezbędne jest pochylenie się nad zagadnieniem przy planowaniu kolejnej 

strategii i doprecyzowanie terminu.  

9. Pandemia Covid-19 udowodniła jak bardzo ważne okazują się nowoczesne 

technologie. Rekomenduje się wprowadzenie i usprawnienie rozwiązań 

umożliwiających kontakt zdalny (webinary, konsultacje mailowe czy telefoniczne), by 

na wypadek ewentualnych kolejnych fal pandemii nie narażać zdrowia pracowników, 

jak i samych wnioskodawców. 
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9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania 

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Dolina Stobrawy” 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina Stobrawy”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych 
danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety 
trwa 10 minut. 
Z góry dziękujemy za pomoc! 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 
 
1. Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej 
zmiany? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, 
co dzieje się w gminie 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Powstały nowe firmy 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Pojawiły się nowe formy wsparcia dla 
ludzi młodych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Podejmowano inicjatywy, których 
celem było wsparcie osób starszych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Zwiększyła się liczba inicjatyw 
służących kultywowaniu lokalnej 
tradycji 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Poprawiły się relacje pomiędzy 
mieszkańcami 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Zwiększył się ruch turystyczny 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Poprawił się stan zabytków 
Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Pojawiły się nowe formy spędzania 
wolnego czasu 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Poprawił się stan infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 



Zwiększyła się liczba wydarzeń 
kulturalnych 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Przestrzeń publiczna stała się bardziej 
estetyczna 

Zdecydo-
wanie tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

 
2. Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków 
finansowych w gminie, w której Pan/i mieszka. Które z wymienionych obszarów wymagają 
dofinansowania? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Promocja obszaru 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Oferta kulturalna 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Infrastruktura sportowa 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Drogi 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Infrastruktura społeczna (świetlice, 
miejsca spotkań) 

Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Szkolenia i warsztaty dla 
mieszkańców 

Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Działalność organizacji 
pozarządowych 

Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Opieka nad osobami starszymi 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Wsparcie dla istniejących firm 
Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

Dofinansowanie dla osób planujących 
założyć firmy 

Zdecydo-
wanie 
tak 

Raczej  
tak 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
nie 

Zdecydo-
wanie 
nie 

 
3. Czy słyszał Pan/i o Lokalnej Grupie Działania „Dolina Stobrawy”? Proszę wybrać 1 
odpowiedź. 

a) Tak → Proszę przejść do pytania nr 4. 



b) Nie → Proszę przejść do pytania nr 5. 

 
4. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Stobrawy Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.  

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub 
festynów 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub 
rodziny 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i 
plakatów 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub 
materiałów promocyjnych 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 
organizowanych przez LGD 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem profil LGD na Facebooku Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
5. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w ciągu ostatnich 5 lat przez 
LGD działające na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w 
każdym wierszu tabeli. 

Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której 
powstanie bądź modernizacja były dofinansowane 
ze środków LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach 
organizowanych w ramach projektów 
dofinansowanych przez LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach 
organizowanych przez LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych 
dofinansowanych ze środków LGD? 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
6. Proszę wskazać, w którym przedziale wiekowym się Pan/i mieści. Proszę wybrać 1 
odpowiedź. 

a) 18-25 lat 

b) 26-35 lat 

c) 36-45 lat 

d) 46-55 lat 



e) 56-65 lat 

f) 66 lat lub więcej 

 
7. Proszę podać swoją płeć. Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

c) Wolę nie podawać. 



Ankieta dla beneficjentów LGD „Dolina Stobrawy” 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Stobrawy”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, 
które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety nie 
powinno zająć więcej niż 10 minut. 
Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę, która jest lub była realizatorem projektu 
wspartego przez Lokalną Grupę Działania (np. polegającego na założeniu działalności 
gospodarczej). W przypadku, gdy beneficjentami wsparcia był podmiot (Urząd Gminy, 
Ośrodek Kultury, Organizacja Pozarządowa, OSP, KGW), ankieta powinna zostać wypełniona 
przez osobę, która w ramach danego podmiotu była bezpośrednio zaangażowana w 
realizację dofinansowanego projektu.  
Z góry dziękujemy za pomoc! 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 
 
W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do 
życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? (proszę 
zaznaczyć 1 odpowiedź) 

a) Zdecydowanie zgadzam się 

b) Raczej zgadzam się 

c) Trudno powiedzieć 

d) Raczej nie zgadzam się 

e) Zdecydowanie nie zgadzam się 

W jaki sposób docierały do Pana/i informacje o naborze wniosków w Lokalnej Grupie 
Działania? 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności 
LGD 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stronę internetową LGD Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych 
lub festynów 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych 
i/lub rodziny 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów 
i plakatów 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji 
i/lub materiałów promocyjnych 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Uczestniczyłem/am w spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych organizowanych przez LGD 

Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Odwiedzałem/am profil LGD na Facebooku Tak Trudno 
powiedzieć 

Nie 



 
Dlaczego zdecydował/a się Pan/i (lub podmiot reprezentowany przez Pana/ią) na złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD? Proszę wybrać jedną odpowiedź, która 
najlepiej opisuje główny powód złożenia wniosku do LGD. 

a) Było to jedyne dostępne źródło finansowania mojego projektu 

b) Nie otrzymałem/am dofinansowania z innych środków/innego programu 

c) Chciałem/am skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków 

d) Zostałem/am zachęcony/a do złożenia wniosku przez LGD 

e) Na moją decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z doradztwa w biurze LGD 

 
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania wniosku? Proszę ocenić 
w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Proszę wskazać, w jakim zakresie korzystał/a Pan/i ze wsparcia ze strony LGD na etapie 
składania wniosku? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Wsparcie polegające na udzieleniu informacji o możliwości uzyskania 
dofinansowania dla mojego projektu 

Tak Nie 

Wsparcie w zapoznaniu się z zasadami uzyskania dofinansowania Tak Nie 

Wsparcie polegające na wskazaniu prawidłowych wzorów wniosków i 
instrukcji do nich 

Tak Nie 

Wsparcie w zakresie ustalenia koncepcji projektu aby spełniał kryteria 
wynikające z LSR 

Tak Nie 

Porady w zakresie wypełniania dokumentów niezbędnych do złożenia 
wniosku 

Tak Nie 

Wyjaśnienie szczegółowych zasad oceny wniosków Tak Nie 

 
 
 
 



Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie realizacji projektu? Proszę ocenić 
w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie. 
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie rozliczenia projektu? Proszę 
ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym 
etapie. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Zakres udzielonych 
porad spełnił moje 
oczekiwania 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Udzielone porady 
były przydatne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Przygotowanie 
merytoryczne 
doradcy/ców z LGD 
było odpowiednie 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

 
Czy obecnie pozostaje Pan/i w kontakcie z LGD? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym 
 wierszu tabeli. 

Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Kontaktuję się telefonicznie z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Czytam komunikaty na stronie internetowej LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Mam osobisty kontakt z przedstawicielami LGD Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Kontaktuję się w inny sposób Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Nie mam z LGD żadnego kontaktu Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 



Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? Proszę 
zaznaczyć 1 odpowiedź. 

a) Tak 

b) Trudno powiedzieć 

c) Nie 

 
Kto był głównym odbiorcą efektów Pani/a projektu/ projektów? Proszę wybrać jedną 
odpowiedź, która najlepiej opisuje Pana/i projekt. 

a) Ja i moja rodzina 

b) Moja organizacja 

c) Ogół mieszkańców gminy/ obszaru LGD 

d) Turyści 

e) Przedsiębiorstwa 

f) Inne 

Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania i realizacji projektu przy wsparciu 
LGD. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Procedury wyboru 
wniosków o 
dofinansowanie w 
LGD były dla mnie 
czytelne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Kryteria wyboru 
wniosków były dla 
mnie jednoznaczne 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Kryteria wyboru 
wniosków pozwalały 
na wybór 
najlepszych 
projektów 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

LGD w 
wystarczającym 
stopniu informowała 
o możliwości 
pozyskania środków 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 

Jeśli będzie to 
możliwe, w 
przyszłości 
chciałbym/łabym 
ponownie skorzystać 
ze wsparcia LGD 

Zdecydo-
wanie 
zgadzam 
się 

Raczej 
zgadzam 
się 

Trudno 
powie-
dzieć 

Raczej 
się nie 
zga-
dzam 

Zdecydo-
wanie się 
nie 
zgadzam 

Nie korzyst-
ałem/am ze 
wsparcia na 
tym etapie 



Czy na etapie przygotowania, realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś 
problemy wpływające negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? 

a) Tak → Proszę odpowiedzieć na następne pytanie.  

b) Nie → Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Jakie to były problemy? Na pytanie odpowiadają tylko osoby, które w poprzednim pytaniu 
wybrały odpowiedź „Tak”. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem projektu (np. 
problemy wynikające z branży w której działa przedsiębiorca, 
odbiorcami działań NGO lub uzgodnieniami dotyczącymi 
przebiegu tras rowerowych w projekcie gminnym) 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy finansowe (np. z wypłatą dofinansowania, kredytem na 
realizację zadania, zmiennością cen w czasie realizacji zadania 
względem wpisanych we wniosku) 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy formalno-prawne Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy personalne (np. z pracownikami, członkami/ partnerami 
itp.) 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Trudność w dostępie do informacji na temat składania, realizacji 
lub rozliczenia projektu 

Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

Problemy wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu pandemii Tak 
Trudno 
powiedzieć 

Nie 

 
 


