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1.Wprowadzenie 
 

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

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

i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie 

decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki 

lub programu.1 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022  z dnia 31.05.2022 r.  

w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celem 

ewaluacji jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, 

tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jaki stopniu 

zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą 

do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne 

oraz stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną. Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić 

uzupełnienie monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych 

problemów), ocenę i rekomendację działań. 

 

Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w zakresie 

monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego2 kładzie nacisk na zbadanie wpływu na zmianę otoczenia w wyniku 

przeprowadzonej interwencji publicznej (rozumianej jako dofinansowanie z funduszy 

unijnych). W dokumencie komisja podkreśla, że sama zmiana w kontekście funduszy 

unijnych jest generowana dwoma czynnikami: udziałem interwencji publicznej oraz 

czynnikami zewnętrznymi. Natomiast wpływ na otocznie jest rozumiany jako zmiana 

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

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

beneficjenta spowodowało dofinansowanie unijne. Jednakże dobra ewaluacja powinna 

jednocześnie odnosić swoje wyniki do danej polityki, która odnosi się do całości 

potencjalnych beneficjentów danego funduszu. Ponieważ to właśnie zauważone potrzeby 

regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym czynnikiem, który uruchamia interwencję 

rozumianą tu jako fundusze unijne. Dlatego po upływie czasu, władze krajowe/ unijne 

powinny zapytać czy zidentyfikowany na początku problem został zniwelowany. Czy efekt 

udzielonych dofinansowań unijnych jest na tyle duży by był wyraźnie zauważalny? Innymi 

słowy – czy dofinansowanie okazało się pomocne. 

  

Z kolei wytyczne opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji 

polityki spójności  na lata 2014-2020 definiują ewaluację jako badanie społeczno-

ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych 

                                                           
1 http://www.ewaluacja.gov.pl 
2 Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion 

Fund - http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1 
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kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości 

oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.3 

  

 Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu 

możemy wyróżnić:  

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

/projektu, zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana 

interwencja z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie 

planowanych celów i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy 

docelowej, identyfikacja potencjalnych trudności w kontekście społecznym, 

gospodarczym, prawnym.  

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

programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do 

przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.  

 ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania 

programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony jej 

dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np.  

w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości 

wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.  

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

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

 i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych 

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

cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.  

 Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jest to ewaluacja typu on - going. Głównym 

celem przeprowadzonej ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe  

i jakościowe całości procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.  

 Badaniu poddano:  

 Stopień realizacji celów i wskaźników LSR;  

 Stopień wykorzystania budżetu; 

 Jakość stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji; 

 Efektywność pracowników biura LGD; 

 Jakość i efektywność świadczonego doradztwa; 

 Efektywność działalności LGD (aktywizacji i promocji) 

 Efektywność Planu szkoleń pracowników biura i członków organu 

 Efektywność współpracy z innymi LGD oraz organizacjami 

 Efektywność Planu komunikacji. 

  

 

 

 

                                                           
3 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na 

lata 2014-2020 
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1.1 Zakres badania i metodologia  

1.1.1 Cel badania 

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest okresowa ocena 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji aktywności w ramach funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" założonych do wykonania 

w 2022 r. W większości rozdziałów dane podawane są narastająco od dnia 18.05.2016 r.,  

w którym podpisano umowę ramową. W raporcie ujęto również rekomendacje, których 

realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie 

funkcjonowania LGD w kolejnych latach jej funkcjonowania.  

1.1.2 Zakres badania 

 przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę 

Działania w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju;   

 czasowy - raport dotyczy realizacji LSR i funkcjonowania LGD w terminach od 

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. lub od 18.05.2016 r. do 31.12.2022 r. 

 przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin 

wchodzących w skład Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" obejmujący Gminy: 

Miasto Włodawa, Włodawa, Wyryki, Stary Brus, Wola Uhruska, Hańsk, Hanna  

i Ruda-Huta, w których były realizowane zadania objęte LSR.  

 

1.1.3 Kryteria ewaluacji 

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:  

 Trafność – oznacza adekwatność celów interwencji do zidentyfikowanych 

problemów grup docelowych. 

 Użyteczność – podobnie jak w przypadku kryterium trafności określa adekwatność 

celów interwencji do zidentyfikowanych problemów grup docelowych, jednak analiza 

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

 Skuteczność – określająca stopień realizacji założonych celów, skuteczność użytych 

działań w przełożeniu na efekty. 

 Efektywność – stosunek poniesionych nakładów (finansowych, ludzkich, 

poświęconego czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów. 

 Trwałość - kryterium pozwalające ocenić czy pozytywne efekty/zmiany będą 

widoczne po zakończeniu interwencji. 

Opracowanie opiera się o:  

 Analizy własne Biura LGD; 

 Badania ankietowe;  

 Analizę realizacji budżetu; 

 Analizę realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć; 
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2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  

2.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR 

W lutym 2021 r. nastąpiło przewalutowanie LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z waluty 

PLN na EUR. W rezultacie tej zmiany powiększyła się kwota dostępnych środków po przeliczeniu na 

PLN w ramach całej LSR – zarówno w odniesieniu do środków na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2) 

jak i na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (poddziałanie 19.4).  

Wygenerowane tym sposobem „dodatkowe środki” z różnic kursowych pozwoliły na przeprowadzenie 

naboru wniosków w terminie 21.05.2021 – 04.06.2021. Nabór nr 1/2021 z limitem środków  

w wysokości 109 673,80 € (438 695,20 zł - po indykatywnym kursie EUR/PLN 4 zł) dotyczył zakresu 

„rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym”. Wpłynęło 6 

wniosków na sumę kwoty wsparcia i krajowych środków publicznych w wys. 370 287,28 zł. 

Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania, zmieściły się w limicie i zostały przekazane 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 18.06.2021 r. Na dzień 31.12.2021 r. 

wszyscy wnioskodawcy z naboru 1/2021 podpisali umowy o przyznaniu pomocy. 

W kwietniu 2021 r. lokalne grupy działania zostały poinformowane przez Samorząd  Województwa o 

możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2) oraz na koszty 

bieżące i aktywizację (poddziałanie 19.4) w związku ze zmianami w budżecie Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” mogła ubiegać się o 

maksymalnie 446 tys. EUR, co przy indykatywnym kursie 4PLN/EUR wynosiło 1 784 000 PLN. 

Minimum 35% tej kwoty, tj. w zaokrągleniu do wielokrotności premii 160 000 EUR/640 000 PLN 

musiało zostać przeznaczone na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 

Ostatecznie dodatkowe środki na wdrażanie LSR rozdysponowano w następujący sposób: 

 160 000 EUR/ 640 000 PLN – na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne) 

 25 000 EUR/ 100 000 PLN – na operację własną z zakresu promocji obszaru LSR 

 261 000 EUR / 1 044 000 PLN – na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej 

W rezultacie zmian w PROW na lata 2014-2020 wydłużony został również termin na rozliczenie 

operacji (złożenie wniosków o płatność) do 30.06.2024r. 

Wniosek o zwiększenie budżetu LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” został złożony  

w czerwcu 2021r. i zaakceptowany bez uwag przez SW pod koniec października 2021r. 

Nabory wniosków w ramach tej puli dodatkowych środków pozwoliły zaplanować kolejne nabory 

wniosków w I i II kwartale 2022 r. (limit jednego naboru na kwartał narzucony przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego). 

Dzięki dodatkowym środkom w 2022 r. LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach 

poddziałania 19.2 w okresie programowania PROW 2014-2020 przeprowadziła procedurę oceny  

i wyboru projektów złożonych w naborach 1/2022 w terminie 1-14.02.2022 r. oraz 2/2022 w terminie 

4-17.05.2022 r. Projekty wybrane z naboru 1/2022 zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w dniu 23.03.2022 r. oraz w dniu 20.04.2022 r. (po procedurze 

odwoławczej). Projekty wybrane z naboru 2/2022 przekazano do UMWL w dniu 27.05.2022 r.  
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Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” realizowana jest bardzo sprawnie. 

Nabory wniosków ogłaszane są średnio dwa razy w roku, uruchamiając na bieżąco wszystkie 

pojawiające się wolne środki. Jakość wniosków składanych przez osoby fizyczne jest coraz lepsza. 

Jednocześnie duży wpływ na liczbę podpisywanych umów ma doradztwo świadczone przez 

pracowników Biura stowarzyszenia – nie tylko na etapie przygotowywania dokumentów 

aplikacyjnych do naboru, ale i na etapie uzupełnień na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego. 

Przykładowo spośród 10 wniosków mieszących się w limicie naboru 1/2022, aż 12 wnioskodawców 

podpisało umowy – dzięki wsparciu Biura LGD. Natomiast dzięki korzystnemu kursowi Euro w 

czasie weryfikacji naboru z zakresu podejmowania działalności dodatkowo 2 osoby uzyskały 

dofinansowanie po przeliczeniu limitu środków w naborze po obowiązującym kursie. Na koniec 2022 

r. jedyne wolne środki, które umożliwią przeprowadzenie naboru pozostają w przedsięwzięciu 1.3.1 

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym w kwocie  

99 210,15 euro. Kwota po przeliczeniu euro po umownym kursie 4 zł wynosi 396 840,60 zł. Ostatni 

nabór z powyższego przedsięwzięcia w ramach wdrażania LSR 2014-2020 zostanie ogłoszony w I 

kwartale 2023 r. Zaplanowany nabór wyczerpuje budżet LSR 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 

z pominięciem operacji własnej zaplanowanej do realizacji 2023 r. 
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw  

Tabela 1 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 

  
Stan docelowy 

Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu: 

liczba zrealizowanych operacji 

polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa  

46 47 102% - 

Wskaźnik rezultatu: 

 liczba utworzonych miejsc pracy  
46 49 107% - 

Wskaźnik rezultatu: 

 liczba utrzymanych miejsc pracy 
46 49 107% - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit środków 

(pomoc przyznana i 

wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie budżetu w %   Pozostałe środki /EUR 

891 655,15 878 735,76 99% 6089,81 

  

Stan realizacji wskaźnika opiera się o pomoc przyznaną (umowy) oraz pomoc wypłaconą. 31 operacji zostało zakończonych, a dwie transze 

pomocy wypłacone. 13 operacjom została wypłacona I transza pomocy (64 000 zł), natomiast 3 operacje są na etapie realizacji po podpisaniu 

umowy. Zakładane wskaźniki zostały osiągnięte w stopniu wyższym niż stan docelowy w związku korzystnym kursem euro, po którym był 

przeliczany limit naboru 1/2022. Dla potrzeb wypełnienia tabeli dokonano przeliczeń wg kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski 

Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej po kursie z dnia 29.12.2022 r. wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw: 

Tabela 2 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw 

  Stan docelowy Aktualny stan realizacji  wskaźnika  Stan realizacji w % 
Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu: 

liczba zrealizowanych operacji 

polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa  

5 5 100% - 

Wskaźnik rezultatu: 

 liczba utworzonych miejsc pracy  
10   10 100% - 

Wskaźnik rezultatu: 

liczba utrzymanych miejsc pracy 
45 45,32 100%  - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit 

środków  

z LSR 

Wykorzystany limit środków 

(wypłacona)/EUR 
 Wykorzystanie budżetu w %   Pozostałe środki/EUR  

202 778,68 202 447,09 99,84% 331,59 

 

Wskaźniki zostały zrealizowane w 100% po rozliczeniu ostatniej realizowanej operacji w ramach naboru z zakresu 1.1.2 w 2021 r. Budżet 

wykorzystano niemal w 100%. Dla potrzeb wypełnienia tabeli dokonano przeliczeń wg kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski Bank 

Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej po kursie z dnia 29.12.2022 r. wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru: 

Tabela 3 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru 

  

Stan docelowy 
Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:   

liczba nowych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

3 3 100% - 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba osób korzystających z obiektów 

infrastruktury turystycznej 

10 000 13 210  132,10% - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit środków z LSR 
Wykorzystany limit 

środków (wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie 

budżetu w %  
 Pozostałe środki  

77 739,54 77 739,54 100% 0  

 

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2019r. Wskaźniki osiągnięte w 100%, a nadwyżki budżetowe przesunięte do innych przedsięwzięć. 

Dla potrzeb wypełnienia tabeli dokonano przeliczeń wg kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia 

pracy Komisji Europejskiej po kursie z dnia 29.12.2022 r. wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.2.2 Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo - kulturowe 

 
W 2021 r. po otrzymaniu dodatkowych środków zdecydowano o przeznaczeniu 25 000 EUR na operację własna z zakresu promocji obszaru LSR. Operację 

należy zrealizować do 30 czerwca 2024 r. 

Tabela 4 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.2 Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby przyrodniczo-kulturowe 

  

Stan docelowy 
Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:   

liczba zrealizowanych operacji 

ukierunkowanych na promocję obszaru LSR 

1 0 0% 1 

Wskaźnik rezultatu:  

Liczba odbiorców działań promocyjnych 
1 000 0 0% 1 000 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit środków z LSR 
Wykorzystany limit 

środków /EUR 

 Wykorzystanie 

budżetu w %  
 Pozostałe środki  

25 000 0 0% 25 000 
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Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką 
Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej  

z turystyką: 

Tabela 5 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką 

  

Stan docelowy 
Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:  

liczba zrealizowanych operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

3 3 100% - 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba utworzonych miejsc pracy  
3 9 300% - 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba utrzymanych miejsc pracy 
22 49 223% - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny 

limit środków z 

LSR 

Wykorzystany limit 

środków 

(wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie budżetu w 

%  

 Pozostałe środki / 

EUR 

82 429,22 82 893,2 0 100,56% 0 

 

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2021r. Wskaźniki osiągnięte w 100%, budżet w pełni wykorzystany. Dla potrzeb wypełnienia tabeli 

dokonano przeliczeń wg kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej po 

kursie z dnia 29.12.2022 r. wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym:  

Tabela 6 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym 

  

Stan docelowy 
Aktualny stan realizacji  

wskaźnika 

 

Stan realizacji w % 
Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:  

liczba nowych lub przebudowanych 

obiektów infrastruktury rekreacyjnej   
56 46 82 % 10 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba osób korzystających z obiektów 

infrastruktury rekreacyjnej  
24 668 19 752 80 % 4 916 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit środków 

(pomoc przyznana i 

wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie budżetu w %   Pozostałe środki  

851 662,6 752 452,45 88% 99 210,15 

 

Aktualny stan realizacji wskaźników jest wynikiem zawartych umów oraz rozliczonych projektów. 2021r. w związku z otrzymaniem kolejnej puli środków 

wprowadzono 261 0000 EUR do przedsięwzięcia 1.3.1. Umożliwiło to realizację naboru w 2022 r., w związku z czym większość operacji z tego naboru jest 

jeszcze w trakcie realizacje. Wciąż pozostają niewykorzystane środki w naborze, na które planuje się przeprowadzenie ostatniego naboru wniosków w ramach 

PROW 2014-2020 w I kwartale 2023 r. Dla potrzeb wypełnienia tabeli dokonano przeliczeń wg kursu wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski 

Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej po kursie z dnia 29.12.2022 r. wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych 

zespołów z obszaru LGD:  

Tabela 7 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.3 Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD 

  
Stan docelowy 

Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:  

liczba wspartych zespołów artystycznych  
3 4 133,33% - 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba nowych występów wprowadzonych do repertuaru 

doposażonych zespołów artystycznych 
3 6 200% - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit 

środków 

(wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie budżetu 

w %  
 Pozostałe środki /EUR 

41 418,15 41 418,15 100% 0  

 

Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2018r. Beneficjent w jednej operacji zrealizował wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu 

przedsięwzięcia. Nadwyżki budżetowe zostały przesunięte do innego przedsięwzięcia. Dla potrzeb wypełnienia tabeli dokonano przeliczeń wg kursu 

wymiany PLN/EUR opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej po kursie z dnia 29.12.2022 r. 

wynoszącym 4,6855 PLN/EUR. 
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Przedsięwzięcie 1.3.4 Popularyzowanie innowacyjnych przedsięwzięć w tym dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska 

zapobiegających zmianom klimatycznym 
Tabela 8 Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.4 Popularyzowanie innowacyjnych przedsięwzięć w tym dobrych praktyk związanych z 

ochroną środowiska zapobiegających zmianom klimatycznym 

  
Stan docelowy 

Aktualny stan realizacji  

wskaźnika  
Stan realizacji w % 

Pozostałe wskaźniki do 

realizacji 

Wskaźnik produktu:  

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na 

innowacje  
1 1 100% - 

Wskaźnik rezultatu:  

liczba odbiorców operacji ukierunkowanych na innowacje  
20 000 27 805 139% - 

Limit środków (EUR) 

Indykatywny limit 

środków z LSR 

Wykorzystany limit 

środków 

(wypłacona)/EUR 

 Wykorzystanie budżetu 

w %  
 Pozostałe środki/EUR  

10 816,66 8 351,04 77% 2 465,62 

W dniu 22.06.2021 r. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” podpisało z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację 

operacji własnej pn. „Klimat się zmienia – zmieniamy sposób myślenia! – Ekoedukacja w Poleskiej Dolinie Bugu” na kwotę dofinansowania 50 tys. zł.  

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację działań informacyjnych i aktywizujących. 

Projekt został częściowo zrealizowany w 2021 r. w zakresie: 

1. Organizacji wizyty studyjnej do ogrodów permakultury w Podlodówki k. Lubartowa 

2. Organizacji eko-warsztatów: eko-środki czystości domowej produkcji, eko-kosmetyki domowej produkcji, rozpoznawanie oraz przyrządzenia potraw z 

dziko rosnących roślin jadalnych. 

3. Zakup gadżetów promocyjnych: torby z juty (200 szt.), bidony na wodę  (150 szt.), siatki poliestrowe (400 szt.) 

W przedsięwzięciach szkoleniowo-warsztatowych wzięło udział łącznie 83 uczestników. W 2022 r. wydano i rozdystrybuowano gazetę informacyjną „EKO 

edukacja w Poleskiej Dolinie Bugu” w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeprowadzono kampanię informacyjną w Internecie poprzez publikowanie 

treści proekologicznych w formie eko-gazety, artykułu promocyjnego oraz proekologicznych ikonografik.  

Planowane jest przeniesienie oszczędności powstałych po realizacji projektu do przedsięwzięcia 1.2.2 Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał 

turystyczny i zasoby przyrodniczo – kulturowe, w którym zaplanowana jest inna operacja własna LGD. 
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2.2. Analiza stopnia wykorzystania budżetu 

Poniższa tabela prezentuje stan wykorzystania budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć: 

Tabela 9 Stan wykorzystania budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.  

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR na lata 2014-2023 

Przedsięwzięcie 
Limit z umowy 

ramowej/ EUR 
Środki wypłacone/EUR 

Środki 

zakontraktowane, 

w tym wypłacone/ 

EUR 

Poziom 

zakontrakt

owania/ 

% 

Pozostałe środki  

(wolne)/EUR 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw 891 655,15 561 798,38 885 565,34 99% 6089,81 

Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw 202 778,68 202 447,09 202 447,09 100% 331,59 

Rozwój przedsiębiorczości związanej z 

turystyką 
82 429,22 82 893,2 82 893,20 101% -463,98 

Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru 77 739,54 77 739,54 77 739,54 100% 0,00 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej 
851 662,60 466 613,25 752 452,45 88% 99210,15 

Wsparcie działalności artystycznej lokalnych 

zespołów z obszaru LGD 
41 418,15 41 418,15 41 418,15 100% 0,00 

Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał 

turystyczny i zasoby przyrodniczo - kulturowe 

(operacja własna LGD) 

25 000,00 0,00 0,00 0% 25000,00 

Popularyzowanie innowacyjnych 

przedsięwzięć w tym dobrych praktyk 

związanych z ochroną środowiska 

zapobiegających zmianom klimatycznym 

(operacja własna LGD) 

10 816,66 8 351,04 8 351,04 77% 2465,62 

Suma 2 183 500,00 66% 2 050 866,81 94% 133 097,17 

*  III kamień milowy = min. 85% pomoc przyznana w ramach wdrażania LSR (19.2) do 30.06.2023 r. 



 

 

Jedynym źródłem finansowania zewnętrznego Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) 

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na okres programowania PROW 2014-2020 jest 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota wsparcia 

przeznaczona na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020, 

uwzględniająca trzykrotne dodatkowe środki z lat 2019-2021 oraz różnice kursowe w związku 

z przewalutowaniem LSR z PLN na EUR, wynosi: 

Tabela 10 Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

                  Razem EFRROW Krajowe środki publiczne 

EURO 2 183 500,00 1 389 361,05 794 138,95 
PLN 8 734 000,00 5 557 444,20 3 176 555,80 

 

Szczegółowy budżet przedstawia się następująco: 

Tabela 11 Budżet LSR 

 BUDŻET LSR  

 

Zakres wsparcia  Wsparcie finansowe EUR 

PROW 2014-2020 

Realizacja LSR  

(art. 35 ust. 1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013) 

        2 183 500,00       

Współpraca  

(art. 35 ust. 1 lit.c rozporządzenia  nr 1303/2013) 

      218 350,00      

Koszty bieżące  

(art. 35 ust. 1 lit.d rozporządzenia  nr 1303/2013) 

 372 895,00     

Aktywizacja  

(art. 35 ust. 1 lit.e rozporządzenia nr 1303/2013) 

                  25 000,00     

RAZEM          2 799 745,00      

 

W „Planie działania” stanowiącym załącznik nr 3 do LSR, w okresie 2016-2018 zaplanowano 

wydatkowanie budżetu na wdrażanie LSR w kwocie 5 650 000,00 zł. Cały budżet 

przeznaczony na okres 2016-2018 został uruchomiony w ramach pierwszych naborów 

wniosków przeprowadzonych w IV kwartale 2016 roku, następnie przeprowadzano nabory 

uzupełniające w 2017 r.  Decyzja taka wynikała z konieczności sprawnego osiągania postępu 

finansowego oraz postępu w realizacji wskaźników z uwagi na zawarte w umowie ramowej 

zobowiązania. 

12 czerwca 2017 r. został podpisany aneks do umowy ramowej, zmieniający dotychczasowe 

zobowiązania w kontekście stopnia osiągnięcia postępu rzeczowego i finansowego. Według 

umowy ramowej do dnia 31.12.2018 r. LGD  była zobowiązana do osiągnięcia co najmniej 

40% poziomu każdego ze wskaźników produktu zaplanowanego do realizacji w latach 2016-

2018 oraz co najmniej 60% środków finansowych na wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (w 

tym min. 20% środków finansowych na utworzenie miejsc pracy). Stopień realizacji postępu 

rzeczowego i finansowego mierzono od sumy zakontraktowanych i wypłaconych środków na 
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wdrażanie LSR. Postęp finansowy na koniec 2018 r. obliczony zgodnie z powyższą zasadą 

wynosił 80,69% (w tym 77,19% środków finansowych na utworzenie miejsc pracy). Oznacza 

to, że LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wywiązała się z zobowiązań umowy 

ramowej na poziomie nie tylko pozwalającym uniknąć kary finansowej, ale uprawniającym do 

otrzymania dodatkowych środków na wdrażanie LSR.  

Pierwotnie wdrażanie strategii w tzw. II kamieniu milowym (lata 2019-2021) również wiązało 

się z kolejnymi zobowiązaniami, ale już tylko w kontekście uniknięcia kar finansowych. 

Jednak zobowiązania te zostały uchylone z dniem 03.09.2020r. na mocy aneksu nr 9 do umowy 

ramowej. Decyzja ta została podyktowana poważnymi utrudnieniami w terminowej realizacji 

zobowiązań przez beneficjentów wsparcia w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

spowodowanymi pandemią COVID-19 panującą w Polsce od marca 2020r. Jednak LGD nie 

zmieniła znacząco swojego planu działania stale koncentrując się na bieżącym monitorowaniu 

poziomu realizacji wskaźników, prowadzeniu kampanii informacyjnej w Internecie i prasie 

lokalnej oraz zapewnianiu stałego wsparcia doradczego beneficjentom zarówno na etapie 

aplikowania jak i rozliczania operacji. Było to możliwe mimo okresowo zdalnego trybu pracy 

pracowników Biura, z uwagi na powszechnie dostępne i wykorzystywane technologie 

informacyjno-komunikacyjne, w tym przede wszystkim Internet. Jedynie niewielkiemu 

przesunięciu na wczesną jesień uległ termin naboru planowanego pierwotnie na lato 2020r., co 

nie wpłynęło w sposób znaczący na spowolnienie wdrażania LSR.  

Aktualnie wdrażanie strategii w ramach III kamienia (2022-2023) jest obwarowane realizacją 

wskaźnika finansowego, który mówi o udzieleniu wsparcia w wysokości odpowiadającej 85% 

wartości 2 183 500 euro (limit 19.2) na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach 

PROW do dnia 30 czerwca 2023 r.  

W LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” na koniec 2022 r. wsparcie na realizacje 

operacji w ramach LSR w ramach PROW zostało udzielone  w wysokości odpowiadającej 94% 

wartości 2 183 500 euro (limit 19.2).  

 

2.3 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji 

W jesienią 2022 r. dokonano zmian w  „Procedurze wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”. Jedna zmiana była związana z 

przyjęciem kryteriów wyboru dla operacji własnej w ramach 1.2.2, która wiązała się z 

przyjęciem właściwych załączników do procedury. Kolejna zmiana wiązała się z koniecznością 

dostosowania Karty oceny zgodności z LSR (załącznik nr 5 do procedury) do zmienionej Wytycznej 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022.  

W 2022 r. przyjęto kryteria dla oceny operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.2, co było 

konieczne dla oceny operacji własnej dodanej w tym przedsięwzięciu w 2021 roku w ramach 

otrzymanych dodatkowych środków (tzw. „trzeciego bonusa”). Przedsięwzięcie 1.2.2 nie posiadało 

dotychczas swojego zestawu lokalnych kryteriów wyboru, poza kryteriami opracowanymi dla projektu 

grantowego, który został usunięty z LSR jeszcze przed rozpoczęciem jej wdrażania w 2016 roku. 

Ówczesne kryteria stanowiły punkt wyjścia dla nowego zestawu kryteriów. Kryteria zostały 
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opracowane zgodnie z procedurą ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru, w tym zostały 

poddane konsultacjom społecznym. Kryteria zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia w dn.30.09.2022 r.  

2.4 Podsumowanie wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

Realizacja celów i wskaźników LSR w ramach poddziałania 19.2 została rozpoczęta w 2016 r. 

poprzez przeprowadzenie naborów wniosków na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane  

w LSR z wykorzystaniem całego indykatywnego budżetu w wysokości 5 650 000,0 zł (bez 

operacji własnej LGD). W latach 2017-2020 kontynuowano realizację celów i wskaźników 

poprzez prowadzenie naborów wniosków w miarę pojawiania się wolnych i dodatkowych 

środków.  

W 2019 r. LGD otrzymała pierwszą  dodatkową pulę środków na wdrażanie LSR w kwocie 

620 000,00 zł. W związku z osiągnięciem wysokiego poziomu postępu finansowego i 

rzeczowego w pierwszym kamieniu milowym przypadającym na lata 2016-2018. Bonus 

finansowy oraz oszczędności umożliwiły przeprowadzenie naboru z zakresu tworzenia nowych 

przedsiębiorstw w październiku 2019 r. 

W 2020r. LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” spełniła warunki do ubiegania się o 

kolejną pulę dodatkowych środków  (tzw. II bonus) w wysokości 630 000,00 zł – jako rezultat 

wysokiego poziomu realizacji LSR. W latach 2019-2020r. LGD pozyskała łącznie 

1 250 000,00 zł dodatkowych środków na realizację projektów wpisujących się w LSR. Bonus 

finansowy oraz oszczędności umożliwiły przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków z 

zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz rozwoju niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej we wrześniu 2020 r. Dzięki działaniom informacyjnym prowadzonym przez Biuro 

LGD oraz dużym potrzebom społeczności lokalnej wpłynęły wnioski na łączną wnioskowaną 

kwotę przekraczającą limit środków z ogłoszeń o  naborach. Stały kontakt z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz z wnioskodawcami, a także monitorowanie 

podpisanych umów i wypłacanych środków pozwala na bieżącą analizę oraz szybkie 

podejmowanie działań w celu wydatkowania dostępnych środków.  

 

Rok 2020 to rok wybuchu pandemii COVID-19, której konsekwencje w początkowej fazie 

sparaliżowały cały świat. W związku z prowadzeniem naborów wniosków w oparciu o 

dokumenty papierowe, wprowadzono do procedury naboru tzw. hybrydowy tryb pracy Rady. 

Zakładał on ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, co było zgodne z 

nakazami i zaleceniami obowiązującymi w całym kraju. Tryb ten miał zostać zastosowany, na 

wypadek braku możliwości fizycznego zwołania Rady w celu oceny i wyboru operacji do 

dofinansowania. Wczesnojesienny spadek liczby osób zakażonych spowodował poluzowanie 

obostrzeń, co pozwoliło na przeprowadzenie procedury naborów wniosków we wrześniu 2020 

w formie tradycyjnej, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Szkolenia przed 

naborami również przeprowadzono w trybie stacjonarnym również z zachowaniem wytycznych 

sanitarnych. Należy stwierdzić, że obostrzenia spowodowane epidemią nie wpłynęły w sposób 

znaczący na wdrażanie LSR. 
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W kwietniu 2021 r. lokalne grupy działania zostały poinformowane przez Samorząd  Województwa o 

możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie LSR (poddziałanie 19.2) oraz na koszty 

bieżące i aktywizację (poddziałanie 19.4) w związku ze zmianami w budżecie Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” mogła ubiegać się o 

maksymalnie 446 tys. EUR, co przy indykatywnym kursie 4PLN/EUR wynosiło 1 784 000 PLN. 

Minimum 35% tej kwoty, tj. w zaokrągleniu do wielokrotności premii 160 000 EUR/640 000 PLN 

musiało zostać przeznaczone na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 

Ostatecznie dodatkowe środki na wdrażanie LSR rozdysponowano w następujący sposób: 

 160 000 EUR/ 640 000 PLN – na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne) 

 25 000 EUR/ 100 000 PLN – na operację własną z zakresu promocji obszaru LSR 

 261 000 EUR / 1 044 000 PLN – na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej 

W rezultacie zmian w PROW na lata 2014-2020 wydłużony został również termin na rozliczenie 

operacji (złożenie wniosków o płatność) do 30.06.2024r. 

Wniosek o zwiększenie budżetu LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” został złożony w czerwcu 

2021r. i zaakceptowany bez uwag przez SW pod koniec października 2021r. 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” realizowana jest bardzo sprawnie. 

Obecnie planowany jest ostatni nabór w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 w ramach 

wydatkowania oszczędności w kwocie 99 210,15 euro, co przy indykatywnym kursie 4 zł stanowi 396 

840,60 zł oraz realizacja operacji własnej z budżetem 27 465,62 euro (po przeniesieniu wolnych 

środków z 1.3.4).  

 

3. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina 

Bugu” 
 

3.1 Analiza efektywności pracowników Biura LGD 

W LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w okresie  od września 2016 r. do nadal 

utrzymuje się wymagany poziom zatrudnienia pracowników zgodnie z umową na 

funkcjonowanie LGD w wymiarze 2 etatów w oparciu o umowę o pracę.   

W 2022 r. LGD przeprowadziła procedurę oceny i wyboru operacji dla naborów wniosków nr 

1/2022 i 2/2022 odbywających się w I połowie 2022 r. W związku z powyższym prowadzono 

kampanię informacyjno - promocyjną dotyczącą głównych założeń LSR oraz zbliżających się 

naborów wniosków. Pracownicy zapewniali wsparcie doradczo – informacyjne dla 

wnioskodawców w zakresie aplikowania, realizacji i rozliczania operacji, w tym 

przeprowadzono 1 spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla mieszkańców. Ponadto 

pracownicy kontynuowali rozpoczętą w 2018 r. kampanię informacyjno–promocyjną dotyczącą 

osiągniętych efektów realizacji LSR poprzez: publikację artykułów na stronie internetowej 

LGD, na lokalnym portalu informacyjnym oraz w prasie lokalnej. Pracownicy Biura 

uczestniczyli w szkoleniu z on-line zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej 
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Sieci Obszarów Wiejskich (dalej jako SR KSOW) w październiku 2022 r. Szkolenie dotyczyło 

etodologii pisania lokalnych strategii rozwoju, które będą realizowane w ramach interwencji LEADER. 

3.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa 

Pracownicy Biura LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” udzielają bezpłatnego 

doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. W 

2022 r. doradztwo świadczone było głównie w formach: telefonicznie oraz drogą poczty 

elektronicznej oraz bezpośredniej.  

Zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Biuro 

dokonuje oceny jakości i efektywności świadczonego doradztwa z zastosowaniem 

następujących metod: 

1. dla uczestników szkoleń organizowanych przez Biuro – ankieta oceniająca szkolenie;  

2. dla beneficjentów, którzy zrealizowali projekt – ankieta monitorująca zawierająca m.in. 

pytania o jakość i efektywność udzielonego doradztwa; 

3. dla interesantów, którym udzielono doradztwa bezpośrednio (tj. osobiście w Biurze lub 

poza Biurem) – zapytanie o anonimową ocenę jakości i efektywności udzielonego 

doradztwa; 

4. podczas ewaluacji wdrażania LSR dokonywanej okresowo przez LGD – ewaluacja  

w zakresie jakości i efektywności udzielonego doradztwa. 

 

Odnośnie metody wskazanej w pkt. 1 

Biuro LGD w 2022 r. przeprowadziło 1 spotkanie informacyjno–szkoleniowe z zakresu zasad 

ubiegania się o dotację w LGD Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”. W szkoleniach 

uczestniczyło łącznie 31 osób – otrzymano 31 anonimowych ankiet oceniających szkolenie. 

 

Ankieta zawierała pytania:  

1. Czy spotkanie poszerzyło Pana/Pani umiejętności, wiedzę?  

2. Czy prowadzący był dobrze przygotowany merytorycznie do prowadzenia spotkania? 

3. Czy treść była przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób?  

4. Jak ocenia Pan/Pani materiały szkoleniowe?  

5. Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia (sala wykładowa, sposób obsługi)?  

6. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze spotkania? 

 

Ocena dokonywana była w skali 5 stopniowej, gdzie 5 oznacza bardzo dobrze, 4 – dobrze , 3 – 

raczej dobrze, 2 – słabo ,1 – bardzo słabo. 

 

 Wyniki ankiety prezentuje poniższa tabela: 

Ocena 

 5 4 3 2 1 

Pytanie 1 25 6 - - - 

Pytanie 2 29 2 - - - 

Pytanie 3 29 2 - - - 

Pytanie 4 27 2 2 - - 

Pytanie 5 28 3 - - - 



23 | S t r o n a  
 

Pytanie 6 29 2 - - - 

 

Wyniki badań obrazują wysoką jakość oraz efektywność świadczonego doradztwa. 

 

Odnośnie metody wskazanej w pkt. 2 

W 2022 r. wpłynęło 13 ankiet monitorujących od beneficjentów, którzy rozliczyli projekty. 

Jakość i efektywność doradztwa oceniono na najwyższym poziomie. 

 

Odnośnie metody wskazanej w pkt. 3 

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pracownicy udzielili bezpośrednio w Biurze LGD 22 porady 

(JST, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, inne instytucje).  

Każda osoba, która skorzystała z doradztwa bezpośrednio w Biurze LGD, została proszona  

o  wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej jakość i efektywność otrzymanego doradztwa. 

Ankieta dotyczyła oceny następujących stwierdzeń:  

1. Doradca uprzejmie udzielił konkretnych informacji na zadawanie przeze mnie pytania, 

wyrażał się zrozumiale i poświęcił mi wystarczająco dużo czasu (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5  - bardzo dobrze) 

2. Wiedzę doradcy dotyczącą omawianego tematu oraz poziom merytoryczny usługi 

oceniam na: (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5  - bardzo 

dobrze) 

 

Ankieta przewidywała również możliwość opisania swoich uwag dotyczących otrzymanego 

doradztwa, jednak żaden z beneficjentów nie zgłosił uwag dotyczących doradztwa. Łącznie 

wypełniono 22 ankiety – wyniki oceny prezentuje poniższy diagram. 

 

Wyniki ankiety obrazują najwyższą jakość oraz efektywność świadczonego doradztwa. 

 

 

22 22

Pytanie 1 Pytanie 2

Ocena jakości i efektywności doradztwa

Ocena 5 Ocena 3 Ocena 2 Ocena 1
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Odnośnie metody wskazanej w pkt. 4 

Niniejszy raport ewaluacyjny dotyczy między innymi ewaluacji udzielanego doradztwa przez 

pracowników Biura LGD. Raport integruje rezultaty wszystkich zastosowanych metod badania 

jakości i efektywności udzielonego doradztwa. Na podstawie wyników formułuje 

rekomendacje na przyszłość. Wyniki dla wszystkich zastosowanych metod prezentują bardzo 

wysokie noty, dlatego zaleca się utrzymanie jakości i efektywności doradztwa na 

dotychczasowym poziomie. 

 

3.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji) 

Przedsięwzięcie 1.1.3 Aktywizacja zawodowa oraz wzrost kompetencji osób z grup 

defaworyzowanych w kierunku przedsiębiorczości. 

W ramach powyższego przedsięwzięcia LGD zrealizowała w 2017 r. wskaźnik produktu liczba 

szkoleń skierowanych do przedstawicieli grup defaworyzowanych w wymiarze 2 sztuk 

(realizacja 100%). Wskaźnik rezultatu  liczba osób z grup defaworyzowanych przeszkolonych  

z wynikiem pozytywnym wyniósł 94 osoby (realizacja 94%).  

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Promocja obszaru LSR w oparciu o potencjał turystyczny i zasoby 

turystyczno-kulturowe 

Jedną z form realizacji Strategii, są projekty współpracy. Polegają na opracowaniu wniosku w 

kooperacji co najmniej dwóch Lokalnych Grup Działania. Przedmiotem operacji może być 

rozległy katalog przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach PROW. 

Wskaźnik produktu: 

 Liczb przygotowanych i realizowanych projektów współpracy o wartości końcowej 6 

Wskaźnik rezultatu: 

 Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych o wartości końcowej 

5 

 Liczba opracowanej  dokumentacji technicznej o wartości końcowej 1 

LGD „Poleska Dolina Bugu” do końca 2022 r. zrealizowała i rozliczyła 4 projekty współpracy, 

jest w trakcie realizacji 1 projektu oraz planuje realizacje 1 projektu współpracy.  

Poniżej opis dotychczas zrealizowanych, bieżących oraz planowanych projektów współpracy: 

Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej. Trzech partnerów: 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska”; Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”; LGD 

„Razem ku lepszej przyszłości” zrealizowało wspólne przedsięwzięcie obejmujące: 1. 

Warsztaty kulinarne u wszystkich partnerów 2. Wydanie książki kucharskiej 3. Materiały 

promocyjne 4. Konkurs kulinarny 5. Szkolenie z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego, 

zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej 6. Dystrybucja książek (Popularyzacja 
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kuchni lokalnej w punktach gastronomicznych na obszarze partnerskich lokalnych grup 

działania) 

Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji. Dwóch partnerów: 

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Stowarzyszeni LGD „Polesie” 1. Wydanie materiałów 

informacyjno-promocyjnych (Kieszonkowe mapy turystyczne, Pocztówki) 2. Dystrybucja 

materiałów informacyjno-promocyjnych 3. Wizyta studyjno-szkoleniowa w Chorwacji 

W 2022 r. zrealizowano projekt współpracy zatytułowany „Sieć punktów aktywnego 

wypoczynku i rekreacji”, w partnerstwie z trzema lubelskimi lokalnymi grupami działania: 

LGD „Promenada S12”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Ziemia Zamojska” 

Realizacja projektu była dwuetapowa: 

 Etap I dotyczył przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania 

stosownych zezwoleń organu budowlanego. Etap I rozliczono w 2021 r.  

 Etap II dotyczył realizacji inwestycji - budowy 11 punktów aktywnego wypoczynku i 

rekreacji: 

1) boiska wielofunkcyjnego w Korolówce (gm. Włodawa) 

2) placu zabaw w Hannie 

3) placu zabaw w Kaplonosach (gm. Wyryki) 

4) placu zabaw w Suchawie (gm. Wyryki) 

5) placu zabaw w Starym Brusie 

6) placu zabaw w Woli Uhruskiej  

7) placu zabaw w Rudzie-Kolonii (gm. Ruda-Huta) 

8) Altany rekreacyjnej z murowanym grillem ogrodowym we Włodawie przy zbiorniku 

Okopiec 

9) Altany rekreacyjnej z murowanym grillem i urządzeniami zabawowymi w Ujazdowie 

(g. Hańsk) 

10) Altany rekreacyjnej z murowanym grillem w Zahajkach (gm. Wyryki) 

11) Altany rekreacyjnej z murowanym grillem w Skorodnicy (gm. Stary Brus) 

Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2021 r., a zakończono w styczniu 2022 r.  

W ramach etapu II wydano również publikację pt. „Gry i zabawy podwórkowe (i pokojowe)” –

nakład dla LGD „Poleska Dolina Bugu”: 250 egz. 

W 2022 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” (lider partnerstwa) rozpoczęła realizację projektu 

współpracy zatytułowanego „Dobre praktyki w zakresie turystyki”. Projekt ten realizowany jest 

w partnerstwie z trzema lubelskimi lokalnymi grupami działania: LGD „Promenada S12”, LGD 

„Dolina Giełczwi”, LGD „Ziemia Zamojska”. 

Realizacja projektu jest dwuetapowa: 

Etap I dotyczył organizacji wizyty studyjnej do Portugalii dla 32 osób (po 8 osób z każdej 

LGD). W czasie wizyty w LGD Leader Oeste został podpisany list intencyjny dotyczący 

współpracy w ramach PROW – działanie LEADER między przedstawicielami wszystkich 

partnerskich LGD i przedstawicielem wizytowanej LGD. 
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Etap II dotyczy realizacji inwestycji polegającej na montażu 4 samoobsługowych stacji 

naprawy rowerów na terenie gminy wiejskiej Włodawa oraz Wyryki. Realizacja II etapu 

przypada na 2023 r. 

 

W grudniu 2022 r. złożono  podpisano umowę partnerską oraz złożono wniosek o przyznanie 

pomocy na szósty, ostatni projekt współpracy w partnerstwie z LGD „Dolina Giełczwi” pn. 

„Rekreacja i atrakcja”. Zakresem rzeczowym projektu są kręgielnie plenerowe oraz budowa 

altany rekreacyjnej. 

 

Wskaźnik produktu: 

 Liczba wydanych materiałów informacyjno – promocyjnych o wartości końcowej 20 szt. 

Wskaźnik rezultatu: 

 Liczba odbiorców działań promocyjnych 

W 2022 r. wydano notesy w twardej oprawie (250 szt.) oraz teczki z logo Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” (200 szt.). Wskaźnik produktu liczba wydanych materiałów 

informacyjno – promocyjnych zrealizowano w 100% w odniesieniu do całego okresu wdrażania 

LSR (2016-2023). 

 

Przedsięwzięcie 1.3.2 Działania informacyjne, szkoleniowe oraz aktywizujące prowadzone 

przez LGD 

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano do osiągnięcia następujące wskaźniki: 

Wskaźniki produktu: 

 liczba spotkań/ wydarzeń adresowanych do mieszkańców o wartości końcowej 15 

spotkań 

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”  przed planowanymi naborami wniosków 

prowadzi spotkania informacyjno–szkoleniowe, podczas których informuje mieszkańców  

o zasadach, warunkach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR. W roku 2022 

przeprowadzono 1 spotkanie informacyjno–szkoleniowe w terminie 17.01.2022 r. dla osób 

zainteresowanych otrzymaniem dotacji z zakresu podejmowania działalności. W spotkaniu 

uczestniczyło 31 osób. Zaplanowane było również szkolenie przed naborem z zakresu rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, jednak nie było chętnych do 

udziału w tym szkoleniu w związku z dużym doświadczeniem pracowników urzędów gmin w 

pozyskiwaniu dotacji. Od września 2016 r. do końca 2022 r. LGD przeprowadziła łącznie 21 

spotkań adresowanych do mieszkańców (ponad 140% realizacji wskaźnika). 

 liczba osobodni szkoleń  dla pracowników i organów LGD o wartości końcowej  

w wysokości 52 osobodni 

W LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” szkoleni są pracownicy oraz członkowie Rady 

zgodnie z aktualnym Planem szkoleń. Wskaźniki Planu szkoleń zostały zrealizowane 2020 r. 
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Mimo to pracownicy LGD dalej korzystają z dostępnych szkoleń przeznaczonych dla LGD, 

obecnie głównie dotyczących przygotowania LSR na lata 2023-2027. 

Łącznie realizacja szkoleń dla członków organów i pracowników Biura LGD daje sumę 71,75 

osobodni (140% realizacji wskaźnika).  

Wskaźnik rezultatu: 

 liczba odbiorców działań informacyjnych i aktywizujących w zakresie wdrażania LSR - 

20 000 osób 

W roku 2022 liczba odbiorców działań informacyjnych i aktywizujących w zakresie wdrażania 

LSR wyniosła 1395 osób. Na wartość wskaźnika składa się łączna liczba uczestników 

spotkania informacyjno – szkoleniowego przeprowadzonego 2022 r., liczba odbiorców 

informacji o szkoleniu w dniu 14.01.2022 r. na podstawie liczby odbiorców posta na FB.  

Łącznie w latach 2016-2022 liczba odbiorców działań informacyjnych i aktywizujących w 

zakresie wdrażania LSR wyniosła 157 062,75 osób (realizacja wskaźnika znacznie powyżej 

100%). 

Wskaźnik produktu: 

 liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa o wartości końcowej  

w wysokości 207 podmiotów. 

Wskaźnik rezultatu: 

 liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego  

przez Biuro LGD o wartości końcowej w wysokości 55 podmiotów.  

W okresie od 18 maja 2016 r. (dzień podpisania umowy ramowej) do 31.12.2022 r.  

z indywidualnego doradztwa (w formie bezpośredniej, e-mailowej lub telefonicznej) w Biurze 

LGD „Poleska Dolina Bugu” skorzystało 225 podmiotów, co przekracza zaplanowany stan 

docelowy. Spośród osób korzystających z doradztwa umowy o przyznanie pomocy podpisało 

77 podmiotów, co realizuje wskaźnik w ponad 100%.  

3.4 Analiza efektywności Planu szkoleń 

Wskaźniki Planu szkoleń dla pracowników Biura z zakresu zasad aplikowania, wdrażania i 

rozliczania operacji w ramach działania 19. PROW 2014-2020 oraz dla Rady z zakresu zasad 

dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR zostały 

zrealizowane w 2020 r. Pracownicy w dalszym ciągu biorą udział w szkoleniach 

organizowanych dla LGD, z tym, że obecna tematyka szkoleń związana jest z 

przygotowywaniem LSR 2023-2027. 

 

3.5 Analiza efektywności współpracy z innymi LGD oraz organizacjami  
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LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” od 2009 r. należy do nieformalnej sieci 

„Porozumienie na rzecz Współpracy i Rozwoju Lubelskich Lokalnych Grup Działania”.  

W ramach utworzonego partnerstwa organizowane są spotkania, podczas których lubelskie 

Lokalne Grupy Działania wymieniają się doświadczeniami oraz współpracują w zakresie 

wdrażanego podejścia LEADER. W dniu 09.01.2020r. w ramach powyższego partnerstwa 

zawarto porozumienie o współpracy mające na celu opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny 

roli LGD w rozwoju obszarów wiejskich z zastosowaniem podejścia LEADER w 

województwie lubelskim oraz ich potencjału do wielofunduszowego wdrażania LSR. 

Ekspertyza została zlecona pięciu ekspertom, a koszty jej opracowania podzielone po równo 

między 21 partnerów porozumienia. Dokument ten został przedłożony w Zarządzie 

Województwa Lubelskiego we wrześniu 2020r., jako potwierdzenie gotowości lubelskich 

lokalnych grup działania do wdrażania LSR w ramach RPO WL w formule pośredniej w 

przyszłej perspektywie finansowej. W procesie konsultacji PRO WL na lata 2021-2027 brał 

udział przedstawiciel lubelskich lokalnych grup działania, wydelegowany z grona partnerów 

porozumienia. Uczestniczył aktywnie w pracach nad RPO WL, gromadził dane od partnerów 

porozumienia, na bieżąco przekazywał zwrotnie informacje o zapisach tego dokumentu oraz 

stale lobbował w imieniu lubelskich LGD za wpisaniem RLKS do RPO WL w formule 

pośredniej.  

Lubelska sieć LGD jest członkiem Polskiej Sieci LGD – Federacji regionalnych sieci LGD. Jej 

celem jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi 

grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi oraz z innymi osobami i organizacjami 

związanymi z realizacją podejścia LEADER. Polska Sieć LGD jest najaktywniejszą 

organizacją w zakresie wdrożenia mechanizmu RLKS w Polsce, jak również aktywnie 

uczestniczyła w konsultacjach PROW 2014-2020 oraz na bieżąco wyrażając stanowisko 

polskich LGD w stanowionym prawie.  

W listopadzie 2022 r. w Bystrzejowicach Drugich (siedziba LGD ”Dolina Giełczwi”) lubelskie 

LGD spotkały się w celu wspólnego omówienia projektu regulaminu konkursu na wybór LSR 

2023-2027 wraz z kryteriami.   

W 2022 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” (Lider partnerstwa) w partnerstwie z LGD „Promenada 

S12”, LGD „Ziemia Zamojska” oraz LGD „Dolina Giełczwi” podpisała umowę partnerska na 

realizację projektu współpracy pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki” współfinansowanego 

ze środków poddziałania 19.3 PROW 2014-2020. W ramach I etapu projektu odbył się wyjazd 

studyjny do Portugalii dla członków Stowarzyszenia. W grudniu 2022 r. złożono wniosek o 

płatność w tym zakresie. W ramach II etapu w 2023 r. planowany jest montaż 4 

samoobsługowych stacji rowerowych na obszarze LGD „Poleska Dolina Bugu”. 

W 2022 r. podpisano kolejną umowę partnerską między LGD „Poleska Dolina Bugu” a LGD 

„Dolina Giełczwi” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Rekreacja i atrakcja” 

współfinansowanego ze środków poddziałania 19.3 PROW 2014-2020. Projekt zakłada montaż 

6 kręgielni plenerowych oraz budowę 1 altany rekreacyjnej na obszarze LGD „Poleska Dolina 

Bugu”. Planuje się również przeprowadzenie konkursu fotograficznego jako wspólne zadanie 

w projekcie.  
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4. Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 
 

Poniższa tabela prezentuje cele, przedsięwzięcia oraz wskaźniki LSR Stowarzyszenia „Poleska 

Dolina Bugu”. Tabela prezentuje w sposób zbiorczy zakładany stan realizacji wszystkich 

wskaźników w ramach wdrażania LSR w ujęciu dokonanych płatności końcowych (19.2), 

funkcjonowania LGD i aktywizacji (19.4), wdrażania projektów współpracy (19.3) oraz 

realizacji operacji własnej (19.2). Dodatkowo stopień realizacji wskaźnika wyrażony został  

w procentach. 
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Tabela 12 Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

Tabela celów, przedsięwzięć i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

1 CEL OGÓLNY Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR 

1.1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR 

1.2 Wzmocnienie funkcji turystycznej obszaru LSR 

1.3 Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców na obszarze LSR 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego jednostka miary 

stan 

początkowy 

2014 rok 

Plan  

2027 rok 

źródła danych/ 

sposób pomiaru 

W 1.1 Wskaźnik przedsiębiorczości 
Podmioty  gospodarki 

narodowej/ 

10 000 mieszkańców 
668 824 GUS 

W 1.2 Wskaźnik migracji Saldo migracji -80 -80 GUS 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych jednostka miary 
Stan 

docelowy 

Realizacja  

(stan 

wynikający z 

płatności 

końcowych) 

Pozostałe do realizacji 

W 1.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy  szt. 56 
42 

(75%) 
14 

Liczba utrzymanych miejsc pracy szt. 91 
77,32 

(85%) 
16,68 

Liczba osób z grup defaworyzowanych przeszkolonych z 

wynikiem pozytywnym  
osoba 100 

94 

(94%) 
6 

W 1.2 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej 
osoba 10 000 

13210 

(132,10%) 
0 

Liczba odbiorców działań promocyjnych  osoba 20 000 
4436 

(22%) 
15 564 

Liczba projektów współpracy skierowanych do grup 

docelowych 
szt. 5 

3 

(60%) 
2 
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Liczba opracowanej dokumentacji technicznej kpl. 1 
1 

(100%) 
0 

Liczba odbiorców operacji ukierunkowanych na promocję 

obszaru LSR 
osoba 1000 

0 

(100%) 
1000 

Liczba utworzonych miejsc pracy  szt. 3 
9 

(300%) 
0 

Liczba utrzymanych miejsc pracy szt. 22 
49 

(223%) 
0 

W 1.3 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej 
osoba 24 668 

19762 

(80%) 
4 906 

Liczba odbiorców działań informacyjnych i aktywizujących w 

zakresie  wdrażania LSR 
osoba 20 000 

157 062,75 

(758,31%) 
0 

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim 

udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się 

o wsparcie na realizację LSR, świadczonego przez Biuro LGD 

osoba 55 
77 

(140%) 
0 

Liczba nowych występów wprowadzonych do repertuaru 

doposażonych zespołów artystycznych  
szt. 3 

6 

(200%) 
0 

Liczba odbiorców operacji ukierunkowanych na innowacje osoba 20 000 
27805 

(139%) 
0 

PRZEDSIĘWZIĘCIA Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Stan 

docelowy 

zrealizowana 

(stan 

wynikający z 

płatności 

końcowych) 

Pozostałe do 

realizacji 

1.1.1 
Tworzenie nowych 

przedsiębiorstw 

Grupy 

defaworyzowane 
Konkurs 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa   

Szt. 46 
31 

(67,39%) 
15 

1.1.2 

Rozwijanie 

istniejących 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorcy Konkurs 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

Szt. 5 
5 

(100%) 
0 
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polegających na 

rozwoju 

istniejącego  

przedsiębiorstwa 

1.1.3 

Aktywizacja 

zawodowa oraz  

wzrost kompetencji 

osób  

z grup 

defaworyzowanych 

w kierunku 

przedsiębiorczości 

Grupy 

defaworyzowane 
Aktywizacja 

Liczba szkoleń 

skierowanych do 

przedstawicieli 

grup 

defaworyzowanych     

Szt. 2 
2 

(100%) 
0 

1.2.1 

Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

obszaru 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych, 

stowarzyszenia 

Konkurs 

Liczba nowych lub 

przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

Szt. 3 
3 

(100%) 
0 

1.2.2 

Promocja obszaru 

LSR w oparciu  o 

potencjał 

turystyczny  i 

zasoby 

przyrodniczo - 

kulturowe 

LGD, przedsiębiorcy, 

grupy 

defaworyzowane 

Projekt współpracy 

Liczba 

przygotowanych i 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy  

Szt. 6 
4 

(66,67%) 
2 

Odbiorcy spoza 

obszaru LSR, turyści 
Aktywizacja 

Liczba wydanych 

materiałów 

informacyjno- 

promocyjnych  

rodzaj 20 
20 

(100%) 
0 

Mieszkańcu obszaru 

LSR, 

Mieszkańcy spoza 

obszaru LSR 

Operacja własna 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

ukierunkowanych 

na promocję 

obszaru LSR 

Szt. 1 
0 

(0%) 
1 
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1.2.3 

Rozwój  

przedsiębiorczości 

związanej z 

turystką 

Przedsiębiorcy Konkurs 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego  

przedsiębiorstwa 

Szt. 3 
3 

(100%) 
1 

1.3.1 

Rozwój 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

służącej 

inicjatywom 

lokalnym 

Jednostki sektora 

finansów 

publicznych, 

stowarzyszenia, koło 

łowieckie 

Konkurs 

Liczba nowych lub 

przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

Szt. 56 
33 

(58,93%) 
23 

1.3.2 

Działania 

informacyjne, 

szkoleniowe oraz 

aktywizujące 

prowadzone przez 

LGD 

Mieszkańcy obszaru 

LSR 
Aktywizacja 

Liczba spotkań 

/wydarzeń 

adresowanych do 

mieszkańców 

Szt. 15 
21 

(140%) 
0 

Mieszkańcy obszaru 

LSR 
Koszty bieżące 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

Szt. 207 
225 

(108,7%) 
0 

Członkowie organów 

LGD 
Koszty bieżące 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników i 

organów LGD 

Osobodzień 52 
71,75 

(137,98%) 
0 

1.3.3 

Wsparcie 

działalności 

artystycznej 

lokalnych zespołów 

z obszaru LGD 

Stowarzyszenia, 

fundacje, publiczne 

instytucje kultury 

Konkurs 

Liczba wspartych 

zespołów 

artystycznych  

Szt. 3 
4 

(133,33%) 
0 

1.3.4 

Popularyzowanie 

innowacyjnych 

przedsięwzięć w 

tym dobrych 

Mieszkańcy obszaru 

LGD 

Projekt własny 

LGD  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

ukierunkowanych 

Szt. 1 
1 

(100%) 
1 
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praktyk 

związanych z 

ochroną 

środowiska 

zapobiegających 

zmianom 

klimatycznym 

na innowacje  
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5. Ewaluacja Planu Komunikacji 

Poniższa tabele obrazuje stan realizacji wskaźników Planu Komunikacji od 01.04 2016 r. do 31.12.2022 r. 

Tabela 53 Plan Komunikacji za okres od kwietnia 2016 do grudnia 2022 r. 

Cele komunikacji 
Nazwa działania 

komunikacyjnego 

Adresaci 

działania 

komunikacyjnego 

Środki przekazu 

Wskaźniki -  

stan docelowy/stan bieżący/ 

procent realizacji 

Efekty zastosowanych 

działań 

1) Informowanie 

mieszkańców obszaru 

o przedsięwzięciach 

realizowanych przez 

LGD oraz  

o zasadach  

i kryteriach udzielania 

wsparcia z budżetu 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

 

Kampania 

informacyjno-

promocyjna  

dotycząca 

głównych założeń 

LSR oraz 

zbliżających się 

naborów 

wniosków 

- Mieszkańcy 

obszaru LGD 

 

- Potencjalni 

wnioskodawcy 

 

- Grupy 

defaworyzowane 

artykuły  

w prasie lokalnej  

ogłoszenia w siedzibach 

instytucji publicznych  

artykuły na stronach 

internetowych LGD i 

instytucji publicznych 

ogłoszenia w lokalnym 

radiu 

ogłoszenia na lokalnym 

portalu informacyjnym 

ulotki  

plakaty  

 

 liczba artykułów  

w prasie lokalnej - 8 /8 (100%) 

 liczba ogłoszeń  

na tablicach  

w instytucjach publicznych – 40/48 

(ponad 100%) 

 Liczba artykułów na stronach 

internetowych LGD i instytucji 

publicznych – 40/61 (ponad 100%) 

 liczba ogłoszeń  

w lokalnym radiu – 1/1 (100%) 

 liczba ogłoszeń na lokalnym portalu 

informacyjnym – 3/4 (ponad 100%) 

 liczba wywieszonych plakatów i 

przekazanych ulotek – 2 000/2 000 

(100%) 

Liczba osób 

poinformowanych o 

zasadach realizacji LSR 

 i udzielania wsparcia 

 – 10 000/ 10 000 

(100%) 
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2) Wsparcie 

doradczo-

informacyjne dla 

wnioskodawców  

w zakresie 

aplikowania  

o środki z budżetu 

LSR 

1) Organizacja 

spotkań 

informacyjnych na 

temat wdrażanych 

przez LGD 

projektów oraz 

zasad aplikowania 

o dofinansowanie 

projektów, 

realizacji i 

rozliczania 

projektów, 

2) Doradztwo 

Biura LGD dla 

beneficjentów 

wsparcia z zakresu 

przygotowywania 

dokumentów 

aplikacyjnych do 

konkursu 

- Mieszkańcy 

obszaru LGD  

 

- Potencjalni 

wnioskodawcy 

 

- Grupy 

defaworyzowane 

spotkania informacyjne 

 

doradztwo Biura LGD 

 

 liczba spotkań – 5/23 (ponad 100%) 

 

 liczba udzielonych porad –  95/362 

(ponad 100%) 

 

Liczba osób 

przeszkolonych – 

100/424 (ponad 100%) 

Liczba osób/podmiotów, 

które skorzystały  

z doradztwa 

świadczonego przez 

Biuro 

LGD –85/198 (ponad 

100%) 

 

3) Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości  

i efektywności 

doradztwa 

świadczonego przez 

LGD 

 

1) Badanie 

satysfakcji 

wnioskodawców 

LGD  

w zakresie jakości  

i efektywności 

pomocy 

świadczonej na 

etapie 

przygotowania 

wniosków  

o przyznanie 

pomocy 

- Potencjalni 

wnioskodawcy 

Ankieta oceniająca 

doradztwo 

 

 Liczba ankiet  - 100/197 (ponad 100%) 

 
Liczba uzyskanych 

pozytywnych informacji 

zwrotnych –90/197 

(ponad 100%) 
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2) Badanie 

satysfakcji 

beneficjentów 

LGD w zakresie 

jakości i 

efektywności 

pomocy 

świadczonej na 

etapie rozliczania 

projektów 

4) Wsparcie 

doradczo-

informacyjne dla 

beneficjentów w 

procesie realizacji  

i rozliczania 

projektów 

Doradztwo Biura 

LGD dla 

beneficjentów 

wsparcia z zakresu 

realizacji i 

rozliczania 

projektów 

- Beneficjenci 

(projektodawcy) 

doradztwo Biura LGD 

 

 Liczba udzielonych porad –25/81   

(ponad 100%) 

 

 

Liczba osób/podmiotów, 

które skorzystały  

z doradztwa 

świadczonego przez 

Biuro LGD –

25/27(100%) 

 

5) Zwiększenie 

poziomu informacji o 

stanie realizacji 

Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD, w tym 

o stopniu realizacji 

założonych 

wskaźników 

 

 

 

 

 

1) Badanie 

satysfakcji 

beneficjentów w 

zakresie efektów 

zrealizowanych 

przez nich 

przedsięwzięć 

2) Upublicznienie 

na stronie 

internetowej LGD 

wyników 

corocznej 

ewaluacji 

wdrażania LSR 

- beneficjenci 

(projektodawcy) 

 
 

Ankieta ewaluacyjna 

Raport z ewaluacji LSR 

 Liczba ankiet – 46/46 (100%) 

 Liczba opublikowanych raportów z 

ewaluacji LSR – 6/5 (83 %) 

Liczba beneficjentów, 

którzy pozytywnie 

ocenili zrealizowane 

przez siebie projekty – 

40/ 40 (100%) 

 

Liczba osób 

poinformowanych o 

efektach wdrażania LSR 

– 4000/4000 (100 %) 
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6) Wzmocnienie 

pozytywnego 

wizerunku LGD 

wśród mieszkańców 

obszaru poprzez 

intensyfikację i 

skoordynowanie 

działań informacyjno 

– promocyjnych 

prezentujących efekty 

wdrażania Strategii 

1) Kampania 

informacyjno – 

promocyjna 

dotycząca 

osiągniętych 

efektów realizacji 

LSR 

- potencjalni 

wnioskodawcy, 

- beneficjenci 

(projektodawcy) 

- grupy 

defaworyzowane 

- mieszkańcy 

obszaru 

Artykuły w prasie 

lokalnej 

Artykuły na stronach 

internetowych LGD oraz 

JST 

Ogłoszenia na lokalnym 

portalu informacyjnym 

Akcje promocyjne LGD 

podczas gminnych 

wydarzeń plenerowych 

 

 Liczba artykułów w prasie lokalnej – 5/4 

(80 %) 
 Liczba artykułów na stronach 

internetowych 12/ 15 (ponad 100%) 

 Liczba ogłoszeń na lokalnym portalu 

informacyjnym 4/4 (100 %) 

 Liczba akcji promocyjnych 2/2(100 %) 

Liczba osób 

poinformowanych o 

zasadach realizacji LSR i 

udzielania wsparcia oraz 

o efektach wdrażania 

LSR – 5000/ 4000 

(80%) 

7) Promocja dobrych 

praktyk osiągniętych 

za pośrednictwem 

środków na 

wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

zarówno na terenie 

LGD jak i w innych 

regionach 

1) Kampania 

informacyjno – 

promocyjna 

dotycząca 

osiągniętych 

efektów realizacji 

LSR 

- grupy 

defaworyzowane 

- mieszkańcy 

obszaru 

 Akcje promocyjne LGD 

w Internecie 

 Liczba akcji promocyjnych – 2/2 

(100%) 

 Liczba wpisów promocyjnych o 

zrealizowanych projektach na portalu 

społecznościowym – 10/6 (60%) 

 

Liczba odbiorów działań 

promocyjnych – 

1000/3000 (ponad 

100%) 
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6. Wnioski 

Analiza niniejszego raportu ewaluacyjnego prowadzi do wniosków, że LGD „Poleska Dolina 

Bugu” efektywnie wydatkuje środki pieniężne oraz w dobrym tempie osiąga zamierzone 

wskaźniki celów i przedsięwzięć LSR w okresie programowania 2014-2020. 

Potwierdzają to: po pierwsze - okoliczność trzykrotnego zwiększenia budżetu w łącznej 

wysokości 3 034 000 zł w latach 2019-2021, a po drugie – wskaźniki postępu finansowego na 

dzień 31.12.2022r. wynoszące: 94% środków zakontraktowanych, w tym wypłaconych. 

Można stwierdzić, że wdrażanie LSR 2014-2020 dobiega końcowi. Ostatni nabór z zakresu 

rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury w ramach poddziałania 19.2, 

planowany jest do przeprowadzenia w I kwartale 2023 r. Do realizacji pozostaje jeszcze 

operacja własna LGD oraz 2 projekty współpracy, które będą mogły być realizowane dzięki 

otrzymanym dodatkowym środkom w 2021 r. Na dzień sporządzania niniejszego raportu 

można założyć, że nie ma ryzyka nie osiągnięcia wymaganego postępu finansowego 

wynikającego z umowy ramowej, który mówi o udzieleniu wsparcia w wysokości 85% 

posiadanych środków w na wsparcie realizacji operacji ramach wdrażania LSR w terminie do 

30 czerwca 2023 r. LGD zakontraktowała 94% środków budżetu, a środki wypłacone stanowią 

66% budżetu. Zakłada się, że znaczna cześć projektów zostanie rozliczona do 30.06.2023 r., 

ale należy na bieżąco monitorować poziom realizacji postępu finansowego, choć LGD nie ma 

wpływu na czas wypłaty środków przez agencję płatniczą. 

Mimo tak dobrych wyników, nie należy zwalniać tempa pracy oraz skoncentrować wysiłki na 

jak najefektywniejszej realizacji pozostałych do osiągnięcia przedsięwzięć, zarówno w ramach 

podziałania 19.2 jak i 19.3 PROW 2014-2020. Należy pamiętać, że w I połowie 2023 r.  

zostanie ogłoszony konkurs na wybór LSR 2023-2027, co wiąże się z wielością dodatkowej 

pracy i wysiłku. Kumulacja zadań  do zrealizowania w 2023 r. będzie wymagała od władz 

Stowarzyszenia, pracowników i jego członków dużego zaangażowania, jednak doświadczenie 

zespołu oraz dobra współpraca pozwala założyć sukces w realizacji kolejnych zadań 

kończących bieżący okres programowania oraz przygotowujących do następnego.  
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