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1. Wprowadzenie 
 

Lokalna Grupa Działania będąc trójsektorowym partnerstwem obejmuje swoim 

zasięgiem sześć gmin powiatu goleniowskiego w województwie zachodniopomorskim. 

LGD jest podmiotem prawnymjako Stowarzyszenie  zarejestrowane jest w Krajowym 

Rejestrze Sądowym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo 

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy  

z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., 

Nr 64, poz. 427, rozporządzenie rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.,  

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r.), ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873) oraz statutu. 

LGD realizuje swoje działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego w formie 

partnerstwa trójsektorowego. Skupiającego 3 sektory: publiczny, prywatny i społeczny. 

Głównym celem LGDjest mobilizowanie lokalnych społeczności do wspólnego działania na 

rzecz rozwoju swoich miejscowości, gmin, regionu, szukania nowych własnych dróg rozwoju 

społecznego i gospodarczego. Działania LGD charakteryzują się oddolnym podejściem, tj. 

znacznym stopniem partycypacji społecznej. Działania realizowane przez LGD w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) powinny tworzyć spójną całość i prowadzić do osiągnięcia 

założonych celów.  

Przedmiotem niniejszej ewaluacji jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

oraz pracy Lokalnej Grupy Działania jako stowarzyszenia. Badanie realizowane było  

w okresie od  3 listopada 2014r. do 15 grudnia 2014r. 
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2. Metodologia i zakres ewaluacji 

2.1. Cel badania 

 

Celem niniejszego raportu ewaluacyjnego było podsumowanie i określenie stopnia 

wdrażania LSR oraz sprawności funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

Szanse  Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. W raporcie ujęto wnioski i rekomendacje, 

które wykorzystane zostaną do usprawnienia funkcjonowania Biura i tworzenianowej LSR na 

lata 2014-2020. 

 

2.2. Zakres badania 

 

W rozdziale XIII w LSR czytamy, że ewaluacji będą podlegać: 

• wszystkie zrealizowane w danym roku kalendarzowym przedsięwzięć wraz z oceną 

wpływu na realizację celów LSR; 

• jakość partnerstwa; 

• sprawność funkcjonowania LGD ; 

• funkcjonowanie biura LGD i funkcjonowanie organów LGD; 

• efektywność stosowanych procedur; 

• efektywność przepływu informacji i sprawność w podejmowaniu decyzji. 

 

2.3. Kryteria ewaluacji 

 

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:  

- kryterium skuteczności – analiza założeń zrealizowanych działań LSR i ich efekty 

osiągnięte w roku 2014. Zrealizowane działania analizowano w ujęciu:  

• ilościowym – uwzględniającym realizację wszystkich zaplanowanych zadań 

na podstawie założonych wskaźników realizacji,  

• jakościowym –w aspekcie ich oceny przez podmiot zewnętrzny, w celu 

zagwarantowania obiektywizmu oceny działań LGD.  

- kryterium trwałości – pozwalające na wyróżnienie pozytywnych efektów ewaluowanego 

przedsięwzięcia, które najlepiej odzwierciedlają i przyczyniają się do osiągnięcia 

oczekiwanych wyników realizacji LSR.  
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2.4. Materiał badawczy 

 
Źródło danych dla ilościowej i jakościowej analizy założeń LSR i funkcjonowania LGD 

stanowiły: 

• Lokalna Strategia Rozwoju z załącznikami – aneks nr 12 z dnia 08.11.2013r. do 

umowy nr 6933-UM1600001/09 z dnia 7.07.2009r.; 

• złożone wnioski w naborach zrealizowanych w 2014r. w ramach Wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju; 

• zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji w ramach działania 

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Nabywanie umiejętności i aktywizacja za 

rok 2014; 

• analiza kart udzielonych porad i konsultacji przez Biuro LGD; 

• opinie z realizacji zadań uzyskane od pracowników biura LGD oraz beneficjentów; 

• Regulamin Rady LGD, protokoły z Walnych Zebrań Członków,  uchwały Walnego 

Zebrania, protokoły z zebrań Zarządu i inna dokumentacja dostępna w biurze 

Stowarzyszenia; 

• materiały promocyjne i informacyjne (prezentacje, strony www) – własne oraz 

udostępnione przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego; 

 

  



 

3. Podsumowanie działań

3.1. Projekt Współpracy: Włóczykije Pojezierza.

 

 Realizacja projektów współpracy jest działaniem o innej specyfice ni

działania PROW 2007-2013, gdy

partnerów, a co za tym idzie, powodzenie realizacji projektu 

poczynań. 

 W roku 2014 Stowarzyszenie Szanse Bezdro

z czterema innymi LGD postanowiło zrealizowa

pod nazwą „Włóczykije Pojezierza”. Partnerami Stowar

Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie 

Wspólnie dla Przyszłości oraz Stowarzyszenie Lider Walecki.

Głównym celem projektu „Włóczykije Pojezierza” jest rozwój  turystyki na obszarach 

wiejskich. W ramach projektu  zmodernizowano i wyznaczono trasy nordicwalking oraz 

utworzono aplikację mobilną

android i iOS)  prezentujący charakterystyczne dla danego obszaru miejsca oraz przebieg 

istniejących tras turystycznych.

Stowarzyszenie Szanse Bezdro

było odpowiedzialne za utworzenie aplikacji. „Polskie Trasy” t

pięciu niezwykle ciekawych regionach Polski Północno

Z mobilnym przewodnikiem mo

Szczecińskiego, Doliny Prosny, Pojezierza My

Pojezierza Wałeckiego – zarówno zabytki, jak i atrakcyjne pod wzgl

obiekty, w tym te o charakterze sportowo

odwiedzający region znajdzie tutaj szerok

rozwiniętą sieć punktów informacji turystycznej, sklepów, urz

zwiedzanie będzie nie tylko przyjemne, ale i praktyczne. Dodatkowym atutem aplikacji s

3. Podsumowanie działań zrealizowanych w roku 2014 

Włóczykije Pojezierza. 

Realizacja projektów współpracy jest działaniem o innej specyfice ni

2013, gdyż w realizację jednego projektu zaangażowanych jest kilku 

partnerów, a co za tym idzie, powodzenie realizacji projektu ściśle uzależ

W roku 2014 Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wraz 

z czterema innymi LGD postanowiło zrealizować piąty międzyregionalny projekt współpracy 

 „Włóczykije Pojezierza”. Partnerami Stowarzyszenia w tym projekcie zostali: 

Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie 

ci oraz Stowarzyszenie Lider Walecki. 

Głównym celem projektu „Włóczykije Pojezierza” jest rozwój  turystyki na obszarach 

wiejskich. W ramach projektu  zmodernizowano i wyznaczono trasy nordicwalking oraz 

 mobilną – przewodnik turystycznyna telefony komórkowe (system 

ący charakterystyczne dla danego obszaru miejsca oraz przebieg 

cych tras turystycznych. 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w powy

było odpowiedzialne za utworzenie aplikacji. „Polskie Trasy” to przewodnik mobilny po 

ciu niezwykle ciekawych regionach Polski Północno-Zachodniej.  

 

Z mobilnym przewodnikiem możemy zwiedzać najciekawsze zak

skiego, Doliny Prosny, Pojezierza Myśliborskiego, Pojezierza Drawskiego oraz 

zarówno zabytki, jak i atrakcyjne pod względem przyrodniczym 

obiekty, w tym te o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dodatkowo ka

cy region znajdzie tutaj szeroką bazę gastronomiczną i noclegow

 punktów informacji turystycznej, sklepów, urzędów i banków, dzi

dzie nie tylko przyjemne, ale i praktyczne. Dodatkowym atutem aplikacji s
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Realizacja projektów współpracy jest działaniem o innej specyfice niż pozostałe 

 jednego projektu zaangażowanych jest kilku 

le uzależnione jest od ich 

y Gmin Powiatu Goleniowskiego wraz  

dzyregionalny projekt współpracy 

zyszenia w tym projekcie zostali: 

Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy, Stowarzyszenie 

Głównym celem projektu „Włóczykije Pojezierza” jest rozwój  turystyki na obszarach 

wiejskich. W ramach projektu  zmodernizowano i wyznaczono trasy nordicwalking oraz 

przewodnik turystycznyna telefony komórkowe (system 

cy charakterystyczne dla danego obszaru miejsca oraz przebieg 

y Gmin Powiatu Goleniowskiego w powyższym projekcie 

o przewodnik mobilny po 

 najciekawsze zakątki Pobrzeża 

liborskiego, Pojezierza Drawskiego oraz 

ędem przyrodniczym 

rekreacyjnym. Dodatkowo każdy turysta 

 i noclegową, a także dobrze 

dów i banków, dzięki czemu 

dzie nie tylko przyjemne, ale i praktyczne. Dodatkowym atutem aplikacji są 
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trasy turystyczne – piesze, rowerowe, kajakowe, edukacyjne oraz nordicwalking. Możliwe 

jest także skorzystanie z nawigacji, a przy miejscach charakterystycznych dla regionu 

odtwarzane są legendy lub opisy audio. Baza w aplikacji należy do niezwykle rozbudowanych 

– znajdziemy w niej ponad 1500 obiektów w różnych kategoriach, ponad 4000 km tras 

tworzących łącznie ok. 200 szlaków oraz ponad 1500 barwnych zdjęć przybliżających obiekty 

oraz trasy.Aplikacja wykorzystuje technologię GPS, pokazując pozycję użytkownika  

i lokalizacje obiektów. Działa zarówno w trybie online jak i offline. 

 

3.2. Chłopska Szkoła Biznesu – Edycja II 

 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w terminie marzec-grudzień 

2014 przykładem roku 2013 zrealizowało projekt na rzecz przedsiębiorczości z użyciem gry 

edukacyjno-symulacyjnej pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu” (CSB) - Edycja II. 

Podczas finałowych rozgrywek, które miały miejsce 12 czerwca 2014 roku w Publicznym 

Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie wzięło udział 96 finalistów – 

uczniów walczących o Puchar Starosty Goleniowskiego Wyłonieni oni zostali z grupy 1562 

uczniów, którzy zapoznali się z zasadami gry i wcześniej wzięli udział w eliminacjach 

turniejowych prowadzonych od marca do maja 2014 roku w 14 szkołach ponadgimnazjalnych 

i gimnazjalnych powiatu goleniowskiego. 

Formuła realizowanego w powiecie goleniowskim projektu nie ogranicza się do samych 

rozgrywek turniejowych. Uczniowie nie tylko mogli sprawdzić się podczas turnieju w roli 

przedsiębiorców i rozwijać umiejętności negocjacyjne oraz umiejętności szacowania  

i podejmowania ryzyka ekonomicznego.  

Dodatkowo część uczniów z 96 finalistów, którzy znaleźli się w najmocniejszej grupie 

finałowej A oraz finaliści, którzy zdobyli 1 miejsca w grupie B i C mieli okazję wyjechać  

w dniach 16-17 września 2014r.  na wycieczkę do Gdańska. 

Kolejnymi działaniami Lokalnej Grupy Działania w promowaniu przedsiębiorczości  

i aktywizowaniu młodych ludzi w powiecie goleniowskim jest zorganizowanie: 

• spotkań autorskich z lokalnymi przedsiębiorcami: zorganizowanie kilku 45 

minutowych spotkań uczniów z przedsiębiorcami. Tematyka obejmowałaby 

informacje dotyczące potencjalnych źródeł sukcesu (co należy umieć, zrobić, jaką 

postawę przyjąć, aby osiągnąć sukces), sposobów radzenia sobie z trudnościami itp. 

Propozycje wykładowców - przedsiębiorców powinny wyjść od samych uczniów, 
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• jednodniowych staży w firmach lokalnych przedsiębiorców (dotyczy szkół 

ponadgimnazjalnych): umożliwienie uczniom zgłoszonym przez koordynatorów szkół 

ponadgimnazjalnych zapoznania się z funkcjonowaniem firm (warunków pracy i 

organizacji). Staż (max. 2-3 godziny odbywałby się w grupach do 4 osób oraz opiekun 

(nauczyciel). 

Projekt LGD związany z propagowaniem przedsiębiorczości wśród młodzieży z powiatu 

goleniowskiego to świetny przykład tego, jak można budować relacje z przedsiębiorcami. 

Takie wspólne działania LGD z młodzieżą i lokalnym biznesem wpływają nie tylko na 

osiąganie osobistych korzyści wszystkich stron, ale niekiedy przyczyniają się do zacieśniania 

więzów społecznych. 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego realizując projekt Chłopska 

Szkoła Biznesu w swym działaniu uwzględnia również takie zjawisko jak społeczna 

odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność w biznesie staje się coraz częściej warunkiem 

koniecznym przetrwania danego przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym. 

W ten sposób symulacja działalności gospodarczej jaką jest „Chłopska Szkoła Biznesu”  

i działania poza turniejowe zostały rozwinięte o możliwość podjęcia próby realnej 

działalności gospodarczej. Jest to oryginalny pomysł na rozwój kompetencji 

przedsiębiorczych młodzieży opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Model goleniowski próbuje uczyć  

i zachęcać do przedsiębiorczości młodzież szkolną zamiast walczyć z bezrobociem dorosłych, 

co często jest syzyfową pracą instytucji rynku pracy. Projekt Chłopska Szkoła Biznesu-

Edycja II w roku 2014 był zrealizowany ze środków własnych Stowarzyszenia. 

 

3.3. Działania promocyjne 

 

Promocja jako sposób komunikowania się z otoczeniem jest ważnym elementem  

w działalności wszystkich Lokalnych Grup Działania. To przekazanie informacji, które mają 

poszerzyć wiedzę na temat obszaru działalności organizacji lub zwiększyć zaangażowanie  

w jej działania. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach 

działań promocyjnych w roku 2014r. wydała ulotki promujące działalność Wiejskich 

Ośrodków Edukacyjnych (nakład 2000szt.), broszurę promująca działania LGD (1000 szt.) 

i prowadzi prace nad zmianą strony internetowej. 



 

 

3.3.1Wiejskie Ośrodki Edukacyjne

 

Gospodarstwa rolne i agroturystyczne znajduj

szukają nowych możliwości rozwoju. Jedn

szkolnych, edukowanie w zakresie codziennego funkcjonowania zagród, ekologii, poznania 

zwierząt żyjących w gospodarstwach, drogi od pola do stołu czy bogactwa kulturowego 

danych regionów.Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdro

Goleniowskiego postanowiła wyj

w ramachdziałania 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiej

i aktywizacja przeprowadziło warsztaty (szkolenie) z zakresu tworzenia Wiejskich O

Edukacyjnych (WOE). 

 

Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

1. Sposoby twórczej analizy zasobów gospodarstw i lokalnego dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego (metoda interpretacyjna).

2. Zasady tworzenia programów i przeprowadzania zaj

odbiorców (metodyka oś

3. Sposoby na tworzenie ofert odpowiadaj

zajęcia nastawione na rozwijanie kompetencji kluczowych? Jak opisa

edukacyjny gospodarstwa na potrze

 

rodki Edukacyjne 

Gospodarstwa rolne i agroturystyczne znajdujące się w powiecie goleniowskim nieustannie 

ści rozwoju. Jedną z nich jest możliwość przyjmowania wycieczek 

lnych, edukowanie w zakresie codziennego funkcjonowania zagród, ekologii, poznania 

cych w gospodarstwach, drogi od pola do stołu czy bogactwa kulturowego 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdro

niowskiego postanowiła wyjść z pomocą takim gospodarstwom i w roku 2013r. 

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiej

i aktywizacja przeprowadziło warsztaty (szkolenie) z zakresu tworzenia Wiejskich O

Zakres tematyczny warsztatów obejmował: 

Sposoby twórczej analizy zasobów gospodarstw i lokalnego dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego (metoda interpretacyjna). 

Zasady tworzenia programów i przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla ró

odbiorców (metodyka ośrodka (gospodarstwa) edukacyjnego). 

Sposoby na tworzenie ofert odpowiadających na potrzeby szkół: Jak przygotowa

cia nastawione na rozwijanie kompetencji kluczowych? Jak opisa

edukacyjny gospodarstwa na potrzeby nauczyciela? 
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 w powiecie goleniowskim nieustannie 

 przyjmowania wycieczek 

lnych, edukowanie w zakresie codziennego funkcjonowania zagród, ekologii, poznania 

cych w gospodarstwach, drogi od pola do stołu czy bogactwa kulturowego 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

 takim gospodarstwom i w roku 2013r.  

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja przeprowadziło warsztaty (szkolenie) z zakresu tworzenia Wiejskich Ośrodków 

Sposoby twórczej analizy zasobów gospodarstw i lokalnego dziedzictwa kulturowego  

 edukacyjnych dla różnych grup 

cych na potrzeby szkół: Jak przygotować 

cia nastawione na rozwijanie kompetencji kluczowych? Jak opisać program 
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W roku 2014r. Stowarzyszenie wydało ulotkę promującą Wiejskie Ośrodki Edukacyjne. 

Gospodarstwa, których oferta znalazła się w ulotce proponują zindywidualizowane programy 

edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. Oferta obejmuje 

miedzy innymi pokazy dojenia krów, zapoznanie się z warunkami pracy rolnika, edukację  

w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, warsztaty aktywnie angażujące w prace zarówno 

dzieci jak i osoby dorosłe. 

 

3.3.2 Broszura o LGD 

 

Komunikowanie się z otoczeniem ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania Lokalnej 

Grupy Działania, bo dzięki niemu może onazyskiwać wsparcie (merytoryczne, rzeczowe, 

finansowe) i sojuszników dla inicjatyw, budować zaufanie, realizować misję i cele np. 

pomagając potrzebującym, aktywizując społeczność, poznawać potrzeby otoczenia  

i bezpośrednio na nie reagować. 

Stowarzyszenie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w roku 2014r. w ramach 

działania431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja wydało broszurę Informacyjno-Promocyjną. 

 

W publikacji znalazły się informacje dotyczące:  

• działań dofinansowanych za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego ze środków PROW w latach 2009-2014,  



11 

 

• zrealizowanych projektów współpracy,  

• projektu pn „Chłopska Szkoła Biznesu”, 

• Działań aktywizujących, 

• Szkoły Animatorów Wiejskich,  

• Szkolenia dla świetlicowych „Kreatywna świetlica”, 

• Promocji agroturystyki i wiejskich ośrodków edukacyjnych,  

• Agrohanzy, 

• Udziału w targach - promocja LGD, współorganizacja imprez promocyjnych, 

• Wyjazdów studyjnych, 

• Wniosków realizowanych przez LGD w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (PO KL). 

Dzięki wydanej broszurze Stowarzyszenie niewątpliwie wzmocniło swój wizerunek, 

promując swoją działalność. Informacjezawarte w ulotce uświadomiły mieszkańcom powiatu 

goleniowskiego czym jest Oś 4 Leader i w jaki sposób na obszarze objętym LSR 

wykorzystane zostały środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

4. Ocena aktualnego stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

4.1. Stan realizacji wniosków składanych za pośrednictwem LGD w ramach działania 

wdrażanie LSR 

 

Tabela 1: Liczba zgłoszonych projektów o dofinansowanie w latach 2010-2014 
L.p. Rodzaj działania Ilość wniosków 

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

1. Małe projekty 12 26 18 35 73 

2. Odnowa i rozwój wsi 4 4 7 10 21 

3. Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

0 3 6 5 21 

4. Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 

0 2 5 4 0 

Źródło: Materiały własne LGD 



12 

 

Zauważalny jest ponad dwukrotny wzrost ilości składanych wniosków w pkt. 1 i 2 

oraz czterokrotny w pkt. 3 względem roku poprzedniego. 

 

Nabory wniosków zrealizowane w 2014 r. 

 

W 2014 roku Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zrealizowało 

2 nabory wniosków w ramachdziałań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z wdrażania osi 4 LEADER.Nabory były 

realizowane w następujących terminach: nabór I od29.04.2014r. do 13.05.2014r., nabór II 

od13.08.2014r. do 27.08.2014r.LGD zrealizowało również jeden nabórw ramach wszystkich 

działań z wdrażania osi 4 LEADER na przełomie roku 2013 i 2014 w terminie od 

23.12.2013r. do 9.01.2014r. 

 

W ramach w/w naborów do LGD wpłynęło21 wniosków w ramach Odnowy i rozwoju 

wsi(beneficjentami były: 3 parafie, 3 ośrodki kultury i 15 gmin), 73 wniosków w ramach 

Małych Projektów (beneficjentami były: 5 parafii,19 stowarzyszeń i klubów,18 ośrodków 

kultury, 9 osób prywatnychi22gminy), oraz 21 wniosków w ramach Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw. 

 

Łączna kwota alokacji na wszystkie działania wyniosła: Małe projekty –1 492 458zł,Odnowa 

i rozwój wsi –2 464 513zł,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –1 083 331zł.  

 

Poniżej szczegółowe tabele z naborów wraz w kwotami i tytułami operacji: 

Tabela 2: Nabór wniosków z działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Lp
. 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Tytuł operacji Indywidualne 
oznaczenie sprawy 
nadane przez LGD 

Lokalizacja 
operacji 

Wnioskowa
na kwota 
pomocy 

Przyznana 
kwota 

pomocy 

1. Gmina Osina Budowa świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości 

Redostowo na dz. 

nr 94, obr. 

Redostowo wraz 

z wyposażeniem 

LGD-SB.0005OR/03/14 Redostowo 240 000,00 240 000,00 

2. Parafia 

Rzymskokatolicka 

Pw. Św. Anny 

Wymiana pokrycia 

dachu na kościele w 

Redle na dz. nr 106 

obręb Redło 

LGD-SB.0005OR/02/14 Redło 55 000,00 55 000,00 
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3. Gmina 

Przybiernów 

Budowa 

wielofunkcyjnego 

boiska sportowego 

w Czarnogłowach - 

etap I 

LGD-SB.0005OR/07/14 Czarnogłowy 176 000,00 176 000,00 

4. Ośrodek Kultury i 

Sportu w 

Maszewie 

Remont Ośrodka 

Kultury i Sportu w 

Maszewie wraz z 

budową platformy 

dla osób 

niepełnosprawnych 

LGD-SB.0005OR/08/14 Maszewo 152 000,00 152 000,00 

5. Gmina 

Przybiernów 

Budowa wiat 

rekreacyjnych z 

wyposażeniem w 

stoły, ławki, 

paleniska 

przeznaczonych do 

użytku publicznego 

w miejscowościach 

Babigoszcz, 

Włodzisław, 

Dzieszkowo, 

Łoźnica, 

Przybiernów, w 

gminie 

Przybiernów 

LGD-SB.0005OR/11/14 Babigoszcz, 

Wodzisław, 

Dzieszkowo, 

Łoźnica, 

Przybiernów 

186 282,00 186 282,00 

6. Gmina Nowogard Budowa placów 

zabaw dla dzieci w 

miejscowościach: 

Karsk, Łęgno, 

Sąpolnica 

LGD-SB.0005OR/09/14 Karsk, Łęgno, 

Sąpolnica 
126 098,00 71 376,00 

7. Gmina Nowogard Przebudowa 

świetlicy wiejskiej 

wraz ze zmianą 

sposobu 

użytkowania 

strychu na 

pomieszczenia 

świetlicy wiejskiej, 

dobudowa schodów 

zewnętrznych i 

pochylni, 

rozbudowa o klatkę  

schodową, budowa 

zjazdu wraz 

urządzeniami 

budowlanymi w 

Świerczewie 

LGD-SB.0005OR/10/14 Świerczewo 286 168,00 

 

270 296,00 

8. Gmina 

Przybiernów 

Remont świetlicy 

wiejskiej w 

Dzieszkowie i 

Rzystnowie 

LGD-SB.0005OR/06/14 Dzieszkowo,R

zystnowo 
48 000,00 48 000,00 

9. Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. 

Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

w Osinie 

Odnowa 

zabytkowego 

kościoła z XV 

wieku w 

Węgorzycach 

LGD-SB.0005OR/01/14 Węgorzyce 299 106,00 

 

299 100,00 
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10. Gmina Goleniów Remont 26 placów 

zabaw na terenie 

Gminy Goleniów 

LGD-SB.0005OR/04/14 Białuń, 

Bolechowo, 

Borzysławiec, 

Czarna Łąka, 

Danowo, 

Glewice, 

Imno, 

Kliniska 

Wielkie, 

Komarowo, 

Krępsko, 

Lubczyna, 

Łaniewo, 

Marszewo, 

Modrzewie, 

Mosty, Mosty 

Osiedle, 

Niewiadowo, 

Podańsko, 

Pucice, 

Rurzyca, 

Stawno, 

Święta, 

Wierzchosław

, Załom, 

Żdżary, 

Żółwia Błoć    

144 908,00 

 

142 502,00 

11. Gmina Goleniów Wymiana 

ogrodzenia 

cmentarza 

komunalnego w 

Mostach 

LGD-SB.0005OR/05/14 Mosty 59 486,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

12. Gmina Stepnica Budowa slipu 

zjazdowego na 

plaży w 

Czarnocinie 

LGD-SB.0005OR/14/14 Czarnocin 78 536,00 78 536,00 

13. Gmina Stepnica Oznakowanie ulic 

oraz atrakcji 

turystycznych na 

terenie Gminy 

Stepnica 

LGD-SB.0005OR/13/14 Stepnica, 

Budzień, 

Czarnocin, 

Gąsierzyno, 

Jarszewko, 

Kopice, Łąka, 

Miłowo, 

Piaski Małe, 

Racimierz, 

Stepniczka, 

Zielonczyn, 

Żarnowo, 

Żarnówko 

27 162,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

14. Gmina Stepnica Budowa 

oświetlenia 

ulicznego w 

Stepnicy 

LGD-SB.0005OR/12/14 Stepnica 211 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

15. Gmina 

Przybiernów 

Remont szatni 

Klubu Sportowego 

Orzeł w Łoźnicy 

LGD-SB.0005OR/16/14 Łoźnica 57 164,00 57 164,00 

16. Parafia Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Chrystusa Króla 

w Sikorkach 

Odnowienie 

elewacji 

zewnętrznej i dachu 

na kościele p.w. 

Św. Marcina w 

Wołowcu 

LGD-SB.0005OR/15/14 Wołowiec 96 600,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 



15 

 

17. Gmina Nowogard Wyposażanie 

świetlicy w 

Długołęce – zakup 

sceny mobilnej 

wraz z 

nagłośnieniem do 

organizacji imprez 

plenerowych 

LGD-SB.0005OR/17/14 Długołęka 113 365,00 W trakcie 

weryfikacji 

18. Gmina Nowogard Budowa siłowni 

zewnętrznych w 

miejscowościach: 

Długołęka, 

Maszkowo 

LGD-SB.0005OR/18/14 Długołęka, 

Maszkowo 

26 635,00 W trakcie 

weryfikacji 

19. Gmina Goleniów Budowa 

oświetlenia w 

miejscowości 

Marszewo, gmina 

Goleniów 

LGD-SB.0005OR/20/14 Marszewo 46 970,00 W trakcie 

weryfikacji 

20. Gminne Centrum 

Kultury, 

Biblioteka 

Publiczna w 

Przybiernowie 

Częściowy remont 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w 

Przybiernowie 

LGD-SB.0005OR/19/14 Przybiernów 63 856,00 W trakcie 

weryfikacji 

21. Gminny Ośrodek 

Kultury w 

Stepnicy 

Wymiana instalacji 

elektrycznej w 

budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Stepnicy 

LGD-SB.0005OR/21/14 Stepnica 80 000,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

Źródło: Materiały własne LGD 

Tabela 3: Nabór wniosków z działania „Małe projekty” 
Lp. Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji Indywidualne 

oznaczenie sprawy 
nadane przez LGD 

Lokalizacja 
operacji 

Wnioskowa
na kwota 
pomocy 

Przyznana 
kwota 

pomocy 
1. 

Gmina Osina 
Doposażenie świetlicy 

wiejskiej w Osinie 

LGD-SB.0005MP/03/14 Osina 31 900,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

2. Gmina 

Przybiernów 

Rozwijanie 

aktywności 

społecznych oraz 

organizowanie 

publicznych punktów 

dostępu do Internetu 

w Wiejskim Domu 

Spotkań i Animacji 

Społecznej w 

Budzieszewicach 

poprzez zakup 

dodatkowego 

wyposażenia 

komputerowego, 

interaktywnego oraz 

multimedialnego 

LGD-SB.0005MP/20/14 Budzieszewic

e 

18 000,00 18 000,00 
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3. Gmina 

Przybiernów 

Zakup wyposażenia 

muzycznego i 

interaktywnego dla 

wychowanków 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w 

Czarnogłowach oraz 

zespołów 

muzycznych 

funkcjonujących na 

obszarze Gminy 

Przybiernów   

LGD-SB.0005MP/21/14 Czarnogłowy 22 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

4. Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Kulturalne 

BRAMA 

VITAE 

Realizacja „Szkoły 

Animatorów 

Wiejskich” 

LGD-SB.0005MP/30/14 Goleniów 27 975,46 27 802,61 

5. Gmina 

Stepnica 

Montaż urządzeń 

rekreacyjnych - 

siłowni zewnętrznej w 

miejscowości 

Racimierz (sołectwo 

Łąka). 

LGD-SB.0005MP/11/14 Racimierz 14 071,20 14 071,20 

6. Gmina 

Przybiernów 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

w Przybiernowie, 

działka nr 498/4 i 

496/8 

LGD-SB.0005MP/22/14 Przybiernów 25 000,00 25 000,00 

7. 
Gmina 

Maszewo 

Remont świetlicy 

wiejskiej w Godowie 

LGD-SB.0005MP/07/14 Godowo 23 035,00 22 581,19 

8. Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Stefana 

Żeromskiego 

w Nowogardzie 

 

Instalacja monitoringu 

w budynku biblioteki 

LGD-SB.0005MP/10/14 Nowogard 19 584,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

9. Gmina 

Stepnica 

Wyposażenie sali 

gimnastycznej w 

Stepnicy w sprzęt do 

tenisa stołowego. 

LGD-SB.0005MP/12/14 Stepnica 13 750,90 13 750,89 
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10. Kopicki  

Sportowy Klub 

Wodny  

„Szuwarek’’ 

Instalacja monitoringu 

wizyjno-alarmowego 

na przystani jachtowej 

w Kopicach 

 

LGD-SB.0005MP/16/14 Kopice 8 176,64 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

11. 
Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup wyposażenia 

i sprzętu audio dla 

NDK Nowogard 

LGD-SB.0005MP/09/14 Nowogard 32 228,80 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

12. Gmina 

Goleniów 

Udział dzieci i 

młodzieży 

z Komarowa w 

Międzynarodowym 

Festiwalu Teatrów 

Szkolnych w Tuluzie 

z przedstawieniem 

teatralnym napisanym 

specjalnie na ten cel 

przez Joannę 

Kulmową 

LGD-SB.0005MP/04/14 Komarowo 40 000,00 24 337,45  

13. Stowarzyszenie 

Maszewska 

Inicjatywa 

Gospodarcza 

Organizacja I Spotkań 

Sobótkowych w 

Dębicach  

LGD-SB.0005MP/18/14 Dębice 28 576,00 28 325,33 

14. Parafia pw. św. 

Piotra i Pawła 

Organizacja festiwalu 

muzyki pozytywnej 

Słowo Lub Czyny w 

Lubczynie 

LGD-SB.0005MP/23/14 Lubczyna, 

Borzysławiec 

49 481,41  49 481,30 

15. Goleniowski 

Dom Kultury 

Mobilny plac zabaw 

dla dzieci z obszarów 

wiejskich Gminy 

Goleniów 

LGD-SB.0005MP/24/14 Danowo 14 568,00 14 568,00  

16. Prokopowicz 

Krystyna 

„Malowane Dzbanki” 

– Warsztaty sztuki 

użytkowej w 

Gąsierzynie 

LGD-SB.0005MP/01/14 Gąsierzyno 29 900,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

17. Goleniowski 

Dom Kultury 

Zakup instrumentów 

muzycznych dla osób 

muzykujących 

z obszarów wiejskich 

LGD-SB.0005MP/25/14 Danowo 24 464,00 24 464,00  
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Gminy Goleniów 

18. Gmina 

Stepnica 

Budowa placów 

zabaw w Stepnicy i 

Gąsierzynie 

LGD-SB.0005MP/13/14 Stepnica, 

Gąsierzyno 

24 800,00  23 900,00 

19. Gmina 

Nowogard 

Dostawa i montaż 

klimatyzacji w 

pomieszczeniach 

Nowogardzkiego 

Domu Kultury 

LGD-SB.0005MP/31/14 Nowogard 40 360,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

20. Gmina 

Goleniów 

Zagospodarowanie 

i wyposażenie obiektu 

pełniącego funkcje 

rekreacyjne i 

sportowe przy szkole 

w Komarowie 

LGD-SB.0005MP/05/14 Komarowo 40 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

21. Gmina 

Stepnica 

Zakup i montaż 

systemu nagłośnienia 

w hali widowiskowo - 

sportowej w Stepnicy 

LGD-SB.0005MP/15/14 Stepnica 22 440,80 22 440,80  

22. Gmina 

Stepnica 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

poprzez instalację 
monitoringu 

wizyjnego w Stepnicy 

LGD-SB.0005MP/14/14 Stepnica 16 325,00  14 857,02 

23. Piotr Kamiński Wyposażenie małej 

infrastruktury 

turystyczno-

rekreacyjnej – placu 

zabaw i sali 

warsztatowej 

w Stodólsku 

LGD-SB.0005MP/17/14 Stodólska 50 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

24. Goleniowski 

Dom Kultury 

Zakup sprzętu 

nagłaśniającego 

LGD-SB.0005MP/26/14 Danowo 23725,64 23 701,59  

25. Goleniowski 

Dom Kultury 

Zakup sprzętu 

oświetleniowego 

LGD-SB.0005MP/27/14 Danowo 24 628,00  24 628,00 
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26. 
Brodzki Piotr 

Rozwijanie 

aktywności 

społeczności lokalnej 

na obszarze LSR 

poprzez udostępnienie 

ogrodu ziołowego 

jako miejsca do 

organizacji i promocji 

aktywnego trybu 

życia. 

LGD-SB.0005MP/06/14 Błotno 28 936,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

27. Małgorzata 

Kupis 

Zakup wyposażenia 

do pokojów 

krótkotrwałego 

wynajmu 

LGD-SB.0005MP/19/14 Łozienica 16 401,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

28. "Jeziorne" 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

rozwoju wsi 

Budowa wiaty 

integracyjnej "Pod 

Kasztanami" - 

integracja 

mieszkańców wsi 

Budzieszowce, 

Jarosławki, 

Dobrosławiec poprzez 

prace społeczne na 

rzecz wsi 

LGD-SB.0005MP/02/14 Budzieszowce 47 000,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

29. Pastewska Ewa Inkubator turystyki 

regionalnej w 

Goleniowie. Centrum 

szkoleniowo-

informacyjne 

 

LGD-SB.0005MP/08/14 Goleniów 50 000,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

30. Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Kulturalne 

BRAMA 

VITAE 

Organizacja szkolenia 

pt. „Kreatywna 

świetlica” 

LGD-SB.0005MP/28/14 Goleniów 22 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

31. Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Kulturalne 

BRAMA 

VITAE 

Wyjazd studyjny do 

Bałtowa – LGD „ 

Krzemienny Krąg” 

LGD-SB.0005MP/29/14 Bałtów 30 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

32. Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Stefana 

Żeromskiego w 

Nowogardzie 

Remont filii 

bibliotecznej w 

Strzelewie 

LGD-SB.0005MP/37/14 Strzelewo 13 556,23  12 709,12 
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33. Stepnickie 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

"TKKF 

Stepnica" 

Nauka pływania dla 

dzieci z terenu Gminy 

Stepnica 

LGD-SB.0005MP/36/14 Stepnica 15 473,22 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

34. Gmina 

Przybiernów 

Doposażenie świetlicy 

w Dziśnie w stoły, 

krzesła i ławostoły 

zadaszone 

LGD-SB.0005MP/40/14 Dzisna 11 681,00 11 681,00  

35. Gminne 

Centrum 

Kultury 

Biblioteka 

Publiczna w 

Przybiernowie 

Zakup mobilnego 

placu zabaw wraz z 4 

namiotami i 12 

zestawami ławo 

stołów na potrzeby 

wszystkich sołectw i 

stowarzyszeń w 

Gminie Przybiernów 

LGD-SB.0005MP/47/14 Budzieszewic

e 

24 781,12 24 781,12  

36. Uczniowski 

Klub Sportowy 

Zalew Stepnica 

Podwyższenie 

ogrodzenia boiska 

piłkarskiego w 

Stepnicy 

LGD-SB.0005MP/46/14 Stepnica 22 366,40 22 366,40 

37. Gmina 

Przybiernów 

Remont dachu 

świetlicy wiejskiej w 

Brzozowie 

LGD-SB.0005MP/41/14 Brzozowo 25 000,00 25 000,00 

38. Gmina 

Przybiernów 

Zakup ławo stołów 

zadaszonych nad 

jezioro w 

Przybiernowie i 

Czarnogłowach 

LGD-SB.0005MP/42/14 Przybiernów, 

Czarnogłowy 

22 279,99 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

39. Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

Brama VITAE 

Organizacja dwóch 

warsztatów 

tanecznych dla osób z 

obszaru LSR 

LGD-SB.0005MP/49/14 Goleniów 18 724,00 18 649,00 

40. Gmina 

Goleniów 

Stworzenie punków 

informacji 

turystycznej w 

miejscowości 

Bolechowo, 

Borzysławiec, 

Burowo, Miękowo, 

Niewiadowo, 

Podańsko, Tarnowiec, 

Tarnówko, Żdżary, 

Komarowo, Krępsko, 

Kąty, Imno, Budno, 

Białuń, Łozienica 

LGD-SB.0005/MP/51/14 Bolechowo, 

Borzysławiec, 

Burowo, 

Miękowo, 

Niewiadowo, 

Podańsko, 

Tarnowiec, 

Tarnówko, 

Żdżary, 

Komarowo, 

Krępsko, 

Kąty, Imno, 

Budno, 

Białuń, 

Łozienica 

24 246,40 21 344,00 

 

 

41. Zygmunt 

Heland 

Wiejski Festiwal 

Sztuki 

LGD-SB.0005MP/48/14 Strzelewo 50 000,00 46 128,25 

42. Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Stefana 

Żeromskiego w 

Nowogardzie 

Instalacja monitoringu 

na budynku biblioteki. 

LGD-SB.0005MP/38/14 Nowogard 11 266,80 9 160,00 

43. Gminne 

Centrum 

Kultury 

Biblioteka 

Publiczna w 

Przybiernowie 

Remont (wymiana 

okien i drzwi) w 

Bibliotece Publicznej 

w Przybiernowie wraz 

z zakupem 

dodatkowego 

wyposażenia m.in. do 

LGD-SB.0005MP/44/14 Przybiernów 24 852,96 24 852,96 
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stworzenia kącika 

malucha dla 

najmłodszych 

wychowanków 

obiektu i innych 

użytkowników 

biblioteki (regały, 

szafka i biurko 

kartotekowe) 

44. Gmina Osina Doposażenie świetlicy 

wiejskiej w Osinie 

LGD-SB.0005MP/34/14 Osina 24 900,00 24 800,00 

45. Gmina 

Goleniów 

Modernizacja 

instalacji elektrycznej 

w kościele p.w. 

Przenajświętszej 

Trójcy w Miękowie 

LGD-SB.0005/MP/52/14 Miękowo 24 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

46. Gmina 

Goleniów 

Stworzenie punków 

informacji 

turystycznej w  

miejscowości Czarna 

Łąka, Danowo, 

Glewice,  Kliniska 

Wielkie, Lubczyna, 

Łaniewo, Marszewo, 

Modrzewie, Mosty,    

Pucice, Rurzyca, 

Stawno, Święta, 

Wierzchosław, 

Załom,  Żółwia Błoć. 

LGD-SB.0005MP/35/14 Czarna Łąka, 

Danowo, 

Kliniska 

Wielkie, 

Lubczyna, 

Marszewo, 

Pucie, 

Rurzyca, 

Stawno, 

Wierzchosław

, Żółwia Błoć, 
Mosty, 

Modrzewie, 

Łaniewo, 

Święta, 

Glewice, 

Załom, 

24 246,40 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

47. Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

Zakup niezbędnego 

wyposażenia do 

organizacji imprez i 

wydarzeń o 

charakterze 

kulturalnym oraz 

społecznym dla 

mieszkańców Gminy 

Stepnica 

LGD-SB.0005MP/50/14 Stepnica 24 100,00 23 764,00 

48. Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup sprzętu dla 

Nowogardzkiego 

Domu Kultury - 

sposobem na 

pobudzenie 

aktywności 

społeczności lokalnej, 

poprawę jakości 

świadczonych usług i 

zwiększenie oferty 

domu kultury. 

LGD-SB.0005MP/33/14 Nowogard 39 953,60 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

49. Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup, dostawa i 

montaż klimatyzacji 

w pomieszczeniach 

Nowogardzkiego 

Domu Kultury 

LGD-SB.0005MP/32/14 Nowogard 40 360,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

50. Parafia 

Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Chrystusa 

Króla w 

Sikorkach 

Remont wieży 

kościoła p.w. Św. 

Józefa w Orzechowie 

LGD-SB.0005MP/39/14 Orzechowo 44 800,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 
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51. "Jeziorne" 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

rozwoju wsi 

Budowa wiaty 

integracyjnej "Pod 

Kasztanami" - 

integracja 

mieszkańców wsi 

Budzieszowce, 

Jarosławki, 

Dobrosławiec poprzez 

prace społeczne na 

rzecz wsi 

LGD-SB.0005MP/45/14 Budzieszowce 47 000,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

52. Ewa Pastewska Inkubator turystyki 

regionalnej w 

Goleniowie. Centrum 

szkoleniowo-

informacyjne. 

LGD-SB.0005MP/43/14 Goleniów 50 000,00 Poza limitem 

środków dla 

danego naboru 

53. Parafia 

Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Chrystusa 

Króla w 

Sikorkach 

Restauracja okien w 

zabytkowym kościele 

p.w. Św. Józefa w 

Orzechowie 

LGD-SB.0005MP/61/14 Orzechowo 9 174,00 W trakcie 

weryfikacji 

54. Centrum 

Edukacji 

Nieformalnej 

Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju 

Człowieka 

Modernizacja 

istniejącej konstrukcji 

pomostu 

cumowniczego w 

Czarnocinie 

LGD-SB.0005MP/73/14 Czarnocin 14 760,00 W trakcie 

weryfikacji 

55. Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Stepnicy 

Wydanie folderu 

informacyjno-

promocyjnego Gminy 

Stepnica 

LGD-SB.0005MP/66/14 Stepnica 7 440,00 7 440,00 

56. Parafia 

Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Chrystusa 

Króla w 

Sikorkach 

Remont elewacji na 

kościele p.w. Św. 

Marcina w Wołowcu 

LGD-SB.0005MP/60/14 Wołowiec 20 450,89 W trakcie 

weryfikacji 

57. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Stepnicy 

Szkolenie członków 

OSP z terenu Gminy 

Stepnica z zakresu 

udzielania 

kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 

LGD-SB.0005MP/64/14 Stepnica 8 400,00 W trakcie 

weryfikacji 

58. Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Stepnicy 

Wydanie trzech płyt 

zespołu ludowego 

Stepniczanie 

LGD-SB.0005MP/65/14 Stepnica 19 766,83 19 766,83 

59. Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup wyposażenia 

dla NDK- światło i 

dźwięk. 

LGD-SB.0005MP/68/14 Nowogard 21 959,96 W trakcie 

weryfikacji 

60. Rzymsko-

Katolicka 

Parafia p.w. 

Matki Bożej 

Gromnicznej 

Modernizacja 

Kościoła p.w. św. 

Kazimierza w 

Maciejewie 

LGD-SB.0005MP/72/14 Maciejewo 21 000,00 W trakcie 

weryfikacji 

61. Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup wyposażenia i 

rozbudowa sieci 

internetowej w 

Nowogardzkim Domu 

Kultury 

LGD-SB.0005MP/69/14 Nowogard 16 279,84 W trakcie 

weryfikacji 

62. Stowarzyszenie 

Na Wierzchu 

Remont i 

wyposażenie budynku 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości 

LGD-SB.0005MP/70/14 Wierzchosław 20 000,00 W trakcie 

weryfikacji 
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Wierzchosław 

63. Gmina Osina Zakup i montaż 
zestawu zabawowego 

dla dzieci w 

miejscowości 

Węgorza 

LGD-SB.0005MP/62/14 Węgorza 20 600,00 W trakcie 

weryfikacji 

64. Kopicki 

Sportowy Klub 

Wodny 

„Szuwarek” 

Instalacja monitoringu 

wizyjno-alarmowego 

na przystani jachtowej 

w Kopicach 

LGD-SB.0005MP/67/14 Kopice 8 176,64 W trakcie 

weryfikacji 
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65. Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

Brama VITAE 

Ekonomia społeczna, 

partnerstwo, 

partycypacja - 

organizacja 

warsztatów w 

Bałtowie 

LGD-SB.0005MP/55/14 Bałtów 22 579,90 W trakcie 

weryfikacji 

66. Ludowy 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Promień” 

Poprawa 

bezpieczeństwa i 

funkcjonalności na 

obiekcie sportowym 

w Mostach 

LGD-SB.0005MP/63/14 Mosty 19 437,60 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

67. Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Szkoły 

Podstawowej w 

Krępsku 

Zakup wykładziny 

zabezpieczającej 

LGD-SB.0005MP/71/14 Krępsko 18 105,60 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

68. Gmina 

Nowogard 

Przebudowa schodów 

przy ulicy Kowalskiej 

w Nowogardzie jako 

obiektu małej 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

LGD-SB.0005MP/57/14 Nowogard 50 000,00 W trakcie 

weryfikacji 

69. Nowogardzkie 

Stowarzyszenie 

4x4 

„OffroadFactor

y” 

Podnoszenie jakości 

życia społeczności 

lokalnej na obszarze 

LSR poprzez 

udostępnianie 

lokalizatorów GPS do 

turystyki rowerowej i 

zmotoryzowanej 

LGD-SB.0005MP/56/14 Błotno 24 593,02 W trakcie 

weryfikacji 

70. Nowogardzki 

Dom Kultury 

Zakup, dostawa i 

montaż klimatyzacji 

w pomieszczeniach 

Nowogardzkiego 

Domu Kultury 

LGD-SB.0005MP/53/14 Nowogard 40 360,00 W trakcie 

weryfikacji 

71. Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

Brama VITAE 

Zakup strojów 

rzeszowskich 

LGD-SB.0005MP/54/14 Danowo 50 000,00 W trakcie 

weryfikacji 

72. Pastewska Ewa Inkubator turystyki 

regionalnej w 

Goleniowie. Centrum 

szkoleniowo-

informacyjne. 

LGD-SB.0005MP/59/14 Goleniów 22 242,05 W trakcie 

weryfikacji 

73. CHROM 

Spółka 

Cywilna, 

Emilia 

Chromicz i 

Marta 

Chromicz 

Innowacyjne 

szkolenia zawodowe z 

zakresu usług 

kosmetycznych w 

powiecie 

goleniowskim 

LGD-SB.0005MP/58/14 Kliniska 

Wielkie 

15 100,90 W trakcie 

weryfikacji 

Źródło: Materiały własne LGD 
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Tabela 4: Nabór wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
Lp. Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji Indywidualne 

oznaczenie sprawy 
nadane przez LGD 

Lokalizacja 
operacji 

Wnioskowa
na kwota 
pomocy 

Przyznana 
kwota 

pomocy 

1. Ewa Jeż Modernizacja piekarni 

AGA w Stepnicy, 

wprowadzenie nowej 

lini produktów 

zdrowej żywności, co 

doprowadzi do 

rozwoju 

mikroprzedsiębiorcy i 

utworzenia nowego 

miejsca pracy na 

terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/02/14 

 

Stepnica 62 425,00 

 

 Definitywnie 

odrzucony - 

rezygnacja 

2. Teresa Orlon Modernizacja sklepu 

spożywczego Plus w 

Stepnicy, prowadząca 

do rozwoju lokalnego 

przedsiębiorstwa i 

utworzenia dwóch 

stanowisk pracy na 

terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/01/14 Stepnica 78 538,00  Definitywnie 

odrzucony 

3. Bożena Kuk Uruchomienie klubu 

odnowy biologicznej i 

rekreacji w Załomiu 

prowadzące do 

utworzenia 1-go 

miejsca pracy na 

terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/03/14 Załom 92 429,00  88 768,00 

4. Bartosz Cyniak Remont i rozbudowa 

restauracji "Tawerna 

Panorama", co 

przyczyni się do 

utworzenia trzech 

nowych miejsc pracy 

w gminie Stepnica 

oraz wpłynie 

znacząco na rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

a, przyczyni się do 

rozwoju 

turystycznego i 

kulturalnego naszego 

regionu, podnosząc 

potencjał gospodarczy 

gminy jak i 

przedsiębiorstwa 

LGD-SB.0005TM/04/14 Stepnica 200 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

5. WIKTORIA 

PORT Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością 

Planowanym celem 

operacji jest rozwój 

przedsiębiorczości 

wśród lokalnej 

społeczności i 

lokalnego rynku 

pracy, poprzez 

budowę przyłącza 

energetycznego, 

pozwalającego na 

uruchomienie ciągów 

technologicznych  

elewatora zbożowego. 

LGD-SB.0005TM/05/14 Stepnica 30 000,00  Definitywnie 

odrzucony - 

rezygnacja 
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6. Jolanta Saniuk Podniesienie 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

poprzez zakup linni 

produkcyjnej do 

produkcji materiałów 

budowlanych , oraz 

utworzenie nowych   

miejsc pracy na 

terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/11/14 Strzelewo 59 250,00 59 250,00 

7. AMP Pallet 

Service Sp. Z 

o.o., SK. 

Uruchomienie 

działalności 

nowopowstałej spółki 

specjalizującej się w 

produkcji 

certyfikowanych palet 

EURO – utworzenie 

nowego 

przedsiębiorstwa. 

Utworzenie 2-ch 

nowych miejsc pracy 

dla osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym w gm. 

Goleniów. Budowa 

wiaty produkcyjno-

magazynowej.   

LGD-SB.0005TM/10/14 Modrzewie 81 750,00 Odrzucony 

8. Wróblewski 

Michał 

POPRAWA 

DOCHODOWOŚCI 

POZAROLNICZEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

POPRZEZ 

URUCHOMIENIE 

ZAKŁADU 

BUDOWLANEGO I 

WZROST 

ZATRUDNIENIA. 

LGD-SB.0005TM/06/14 Wisławie 36 872,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

9. Rykała Piotr Uruchomienie  

warsztatu 

samochodowego   

poprzez  przebudowę 
lokalu gospodarczego  

na lokal usługowy, 

zakup  wyposażenia,  

oraz utworzenie 

nowego  miejsca 

pracy na terenach 

wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/07/14 Maszewo 100 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

10. Poniatowski 

Jerzy 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

poprzez rozszerzenie 

skali świadczonych 

usług,  oraz 

utworzenie nowego  

miejsca pracy na 

terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/09/14 Stepnica 100 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

11. Viera spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością 

Uruchomienie  firmy 

budowlanej "Viera"   

poprzez zakup 

specjalistycznego 

sprzętu budowlanego,  

oraz utworzenie 

nowych   miejsc pracy 

na terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/08/14 Modrzewie 200 000,00 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 
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12. Piotr 

Paradowski 

Stworzenie mikro 

przedsiębiorstwa 

świadczącego usługi z 

zakresu 

projektowania, 

dostawy, montażu 

elementów małej 

architektury. 

LGD-SB.0005TM/18/14 Załom 143 462,65 W trakcie 

weryfikacji 

13. CHROM 

Spółka 

Cywilna, 

Emilia 

Chromicz i 

Marta 

Chromicz 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa oraz 

utworzenie nowych 

miejsc pracy na 

terenach wiejskich, 

poprzez wzrost skali 

świadczonych usług. 

LGD-SB.0005TM/19/14 Maszewo 299 576,50 Odrzucony 

14. S2S Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością 

Rozwój firmy poprzez 

organizację rejsów 

turystycznych w 

wyniku czego 

powstaną nowe 

miejsca pracy, wzrost 

dochodów firmy oraz 

poszerzenie oferty 

turystycznej obszarów 

wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/21/14 Białuń 300 000 W trakcie 

weryfikacji 

15. Olga Pawelec Zakup oraz 

uruchomienie 

nowoczesnej linii 

technologicznej, 

wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa oraz 

utworzenie nowych 

miejsc pracy na 

terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/17/14 Krępsko 90 437,5 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

16. Maciej Tour 

Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

Maciej Tour poprzez 

rozszerzenie skali 

świadczonych usług, 

oraz utworzenie 

nowych miejsc pracy 

na terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/16/14 Krępsko 260 000 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

17. Viera spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialn

ością 

Uruchomienie firmy 

budowlanej „Viera” 

poprzez zakup 

specjalistycznego 

sprzętu budowlanego, 

oraz utworzenie 

nowych miejsc pracy 

na terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/15/14 Modrzewie 200 000 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

18. Piotr Rykała Uruchomienie 

warsztatu 

samochodowego 

poprzez przebudowę 
lokalu gospodarczego 

na lokal usługowy, 

zakup wyposażenia, 

oraz utworzenie 

nowego miejsca pracy 

na terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/14/14 Maszewo 100 000 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 
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19. Katarzyna 

Szajnowska 

Budowa i 

uruchomienie 

działalności warsztatu 

samochodowego 

„AUTO-SERWIS” 

Katarzyna 

Szajnowska w 

Załomiu i utworzenie 

nowych miejsc pracy 

na terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/13/14 Załom 100 000 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

20. Michał 

Wróblewski 

Poprawa 

dochodowości 

pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej poprzez 

uruchomienie zakładu 

budowlanego i wzrost 

zatrudnienia. 

LGD-SB.0005TM/20/14 Wisławie 36 872 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

21. Jerzy 

Poniatowski 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstwa 

poprzez rozszerzenie 

skali świadczonych 

usług, oraz 

utworzenie nowego 

miejsca pracy na 

terenach wiejskich  

LGD-SB.0005TM/12/14 Stepnica 100 000 Nie 

zakwalifiko-

wany do 

dofinansowania 

Źródło: Materiały własne LGD 

Powyższe tabele zostały przygotowane w oparciu o informacje kwartalneo ilości zawartych 

umów oraz wysokości wypłaconych środków finansowych w ramach działań 4.1/413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dla małych projektów, 

wysyłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział 

PROW oraz na podstawie zestawienia wszystkich wniosków dotychczas złożonych do 

Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej. 

 

 

 

 

 



 

Wykres 1:Analiza porównawcza 
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2014
 

Źródło: Materiały własne  

 

Z przedstawionego wykresu nr 1 wynika, 

wnioskowana była wyższa od

beneficjentów niż w pierwszych latach funkcjonowania LGD.

możliwość wyboru najlepszych propozycji, jednak sama ich realizacja głównie zale

samej jakości wniosku oraz sprawno

znaczenie dla finalnego rozliczenia LGD w kontek

 

4.2. Program naprawczy 

 

W październiku 2014r. LGD przedstawiła Urz

o zrealizowanych działaniach naprawczych n

zaplanowano szkolenia i spotkania maj

wniosków, zorganizowanie spotkania z ekspertem od budowy stron internetowych oraz

konsultacje z beneficjentami, natomiast w roku 2014 zrealizowano zaplanowane w programie 
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Z przedstawionego wykresu nr 1 wynika, że w każdym z realizowanych działa

sza od przyznanego limitu, co świadczy o wię

 w pierwszych latach funkcjonowania LGD. Stąd Organ Decyzyjny miał 

 wyboru najlepszych propozycji, jednak sama ich realizacja głównie zale

sprawności wszystkichzaangażowanych stron. Ma to szczególne 

znaczenie dla finalnego rozliczenia LGD w kontekście kosztów funkcjonowania.

r. LGD przedstawiła Urzędowi Marszałkowskiemu inform

o zrealizowanych działaniach naprawczych na rok 2013 oraz I półrocze 2014

zaplanowano szkolenia i spotkania mające na celu podniesienie jako

wniosków, zorganizowanie spotkania z ekspertem od budowy stron internetowych oraz

konsultacje z beneficjentami, natomiast w roku 2014 zrealizowano zaplanowane w programie 
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rodków wnioskowanych w ramach  działań 

dym z realizowanych działań kwota 

większej aktywności 

d Organ Decyzyjny miał 

 wyboru najlepszych propozycji, jednak sama ich realizacja głównie zależy od 

owanych stron. Ma to szczególne 

cie kosztów funkcjonowania. 

dowi Marszałkowskiemu informację  

a rok 2013 oraz I półrocze 2014r. Na rok 2013 

ce na celu podniesienie jakości składanych 

wniosków, zorganizowanie spotkania z ekspertem od budowy stron internetowych oraz 
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naprawczym nabory wniosków w ramach 4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami naprawczymi w roku 2014 zakończono nabory, które 

odbyły się w następujących terminach:  

 

─ od 23 grudnia 2013r. do 9 stycznia 2014r. (nabór nr 11/2013 Odnowa i rozwój wsi, 

12/2013 Małe projekty, 13/2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 

14/2013 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), 

─ od 29 kwietnia do 13 maja 2014r. (1/2014 Odnowa i rozwój wsi, 2/2014 Małe 

projekty, 3/2014 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), 

─ od 13 sierpnia do 27 sierpnia 2014r.(4/2014 Odnowa i rozwój wsi, 5/2014 Małe 

projekty, 6/2014 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), 

łącznie 10 naborów. 

 

W związku z zagrożeniemniewykorzystania wszystkich dla Beneficjentów działań 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” przeprowadzono rozmowy telefoniczne  w celu skonsultowania i skontrolowania 

etapu procesu weryfikacji wniosku wraz z propozycją pomocy przy rozwiązaniu 

ewentualnych problemów. W wyniku konsultacji na sześciu beneficjentów, mających 

podpisane umowy w sierpniu 2013, na dzień 10.10.2014r. cztery z nich zakończyły się 

wypłatą środków. Na kolejne 6 wniosków będących na etapie weryfikacji cztery zostały 

odrzucone, zaś dwóch beneficjentów podpisało aneksy o przesłużenie złożenia wniosku  

o płatność. 

Dzięki monitoringowi wskaźników oraz analizie danych możliwe było na bieżąco 

określenie sytuacji realizacji strategii oraz wskaźników, które były zagrożone w realizacji. 
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Ponadto 15.12.2014r.  odbyło się spotkanie w starostwie, na którym podsumowano 

okres programowania 2007-2013 oraz przedstawiono wykorzystanie środków przez 

beneficjentów z poszczególnych gmin oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Tabela 5:Zestawienie środków według gmin i beneficjentów – stan na 15.12.2014 r. 

JST Małe Projekty 
Odnowa i 
rozwój wsi RAZEM 

Gmina Goleniów 78 303,75 990 831,65 1 069 135,40 

Gmina Maszewo 77 559,00 942 328,97 1 019 887,97 

Gmina Nowogard 143 209,23 1 048 352,96 1 191 562,19 

Gmina Osina 143 667,14 780 504,00 924 171,14 

Gmina Przybiernów 177 720,01 998 490,11 1 176 210,12 

Gmina Stepnica 191 135,34 1 061 671,00 1 252 806,34 

SUMA 811 594,47 5 822 178,69 6 633 773,16 

Wszyscy beneficjenci 
z danej gminy Małe Projekty 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Razem 

MP i OR 

Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsięb
iorstw 

Różnicowanie 
w kierunku 
działalności 
nierolniczej RAZEM 

Goleniów 454 647,12 990 831,65 1 445 478,77 673 980,65 0,00 2 119 459,42 

Maszewo 162 393,04 1 094 328,97 1 256 722,01 0,00 194 354,00 1 451 076,01 

Nowogard 348 743,17 1 048 352,96 1 397 096,13 59 250,00 0,00 1 456 346,13 

Osina 150 867,14 1 134 604,00 1 285 471,14 0,00 0,00 1 285 471,14 

Przybiernów 227 354,09 1 062 346,11 1 289 700,20 0,00 80 000,00 1 369 700,20 

Stepnica 312 407,69 1 061 671,00 1 374 078,69 0,00 112 500,00 1 486 578,69 

SUMA 1 656 412,25 6 392 134,69 8 048 546,94 733 230,65 386 854,00 9 168 631,59 

Ponadto na koniec 2014r. (stan na 15.02.2014r.) poziom wykorzystania kosztów bieżących 

przez LGD wyniósł 13,06%. 
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4.3. Analiza stopnia realizacji wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania 

 

Poniższa tabela przedstawia sytuację realizacji strategii na dzień 15.12.2014r. Stan 

początkowy określono na podstawie analizy danych źródłowych, natomiast stan na koniec 

roku 2014 na podstawie dokumentów dostępnych w biurze LGD oraz informacji 

przekazywanych kwartalnie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, jak również Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(informacje udostępniane na prośbę LGD). Przy określeniu wartości stanu realizacji 

wskaźników uwzględniono przedsięwzięcia, które zakończono wypłaceniem środków  

(w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) lub złożeniem wniosku  

o płatność pośrednią lub ostateczną (dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy oraz 

4.31. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania). 

 

W związku z podpisaniem aneksu nr 5 do umowy nr 00031-6932-UM1600040/10  

z dnia 28.02.2011r. dotyczącym przyznania dodatkowych środków na kwotę 3 419 577,98 zł 

oraz zapisem, iż „Kwota przyznanej pomocy, określona w ust. 1, ulega obniżeniu o różnicę 

pomiędzy tą kwotą a kwotą wypłacanej pomocy w ramach umowy oraz o 3% kwoty pomocy 

na bieżące funkcjonowanie LGD, określonej w ust. 1, jeżeli w okresie realizacji Programu 

LGD osiągnęła mniej niż 80% wartości docelowych wskaźników realizacji celów LSR oraz 

przedsięwzięć, o których mowa w § 5 pkt. 24 umowy ramowej”, wyróżniono wskaźniki, 

których wartość na koniec roku 2014 nie przekroczyła 80% ich realizacji.Stąd LGD winna się 

przygotować do ewentualnego zwrotu środków finansowych.
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Tabela 6: Tabela wskaźników produktu i rezultatu realizowanych działań 
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.1
2.

20
14

  

St
an
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oc

el
ow

y 

Cel 

ogólny: I 

.Poprawa 

jakości 

życia na 

obszarach 

wiejskich 

Wskaźnik 

oddziaływania: 

1 

Dochód na 

jednego 

mieszkańca na 

terenie  LGD w 

2015 roku w 

stosunku do 2008 

roku wzrośnie o 

15 %. 

2
7

8
2

,6
7
 

3
4

1
4

,0
1
 

3
2

0
0

,0
7
 

Cel szczegółowy: 

I.1. Budowanie 

kapitału 

społecznego, 

kulturowego oraz 

aktywizacja i 

integracja 

mieszkańców 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Liczba działań o 

charakterze 

edukacyjnym 

inicjowanych przez 

podmioty do roku 

2015 wyniesie 3401 

0
 

5
6

8
 

3
4

0
 

Przedsięwzięcie nr I.1.1. 

Organizacja szkoleń, 

warsztatów i innych 

przedsięwzięć służących 

nabywaniu umiejętności 

przez mieszkańców. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, liczba 

uczestników działań 

edukacyjnych – 2700 osób 

(Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja i  Małe Projekty) 

2
5

6
8
 

2
7

0
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Wzrost ilości osób 

deklarujących 

przynależność do 

stowarzyszeń w 

2015 roku w 

stosunku do 2008 

roku o 10 %. 

0
 

5
4

,0
9
%

 

1
0
%

 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku, liczba 

zrealizowanych szkoleń lub 

warsztatów – 23  (Małe Projekty) 

2
3
 

2
3
 

                                                 
1
 Dotyczy grupy 20 organizacji pozarządowych z obszaru LSR oraz grup nieformalnych realizujących działania aktywizujące w partnerstwach z LGD 
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Wskaźnik rezultatu 

nr 3 

Wzrost ilości osób 

aktywnie 

działających w 

stowarzyszeniach w 

2015 roku w 

stosunku do 2008 

roku o 10 % 

0
 

2
6

,6
%

 

1
0
%

 

Wskaźnik produktu nr 3 

Do 2015 roku, organizacja 50 

warsztatów skierowanych do 

młodzieży, grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w 

ramach ogólnej liczby 117 

działań aktywizujących. 

6
6
 

5
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 4 

Ilość publikacji o 

tematyce regionalnej 

wydanych w latach 

2008- 2015 

wyniesie 15. 

0
 

1
5
 

1
5
 

Wskaźnik produktu nr 4 

Do 2015 roku, udział w 60 

szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje pracowników LGD. 

6
0
 

6
0
 

Wskaźnik produktu nr 5 

Do 2015 roku liczba 

zrealizowanych szkoleń lub 

warsztatów w ramach partnerstw 

wyniesie 117 (działania 

aktywizujące w ramach 

partnerstw z LGD) 

1
1

7
 

1
1

7
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Ilość inicjatyw o 

charakterze 

społecznym  lub 

gospodarczym 

wychodzących  od 

mieszkańców 

obszaru LGD w 

wyniku dostępu do 

Internetu  – do 2015 

roku – 10 inicjatyw. 

0
 

1
0
 

1
0
 

Przedsięwzięcie nr I.1.2. 

Organizacja publicznych 

punktów dostępu do 

Internetu 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku łączna liczba 

wpisów do księgi użytkowników 

- 7000 wpisów 

1
2

2
3

0
 

7
0

0
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Wzrost świadomości 

i wiedzy 

mieszkańców w 

wyniku korzystania 

z Internetu – do 

2015 roku - 70 % 

ocen pozytywnych 

0
 

9
3
%

 

7
0
%

 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku liczba oddanych 

do użytku publicznego urządzeń 

i sprzętu umożliwiającego dostęp 

do Internetu wyniesie  15. 

1
5
 

1
5
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku ilość 

imprez 

realizowanych przez 

2 lub więcej 

partnerów wyniesie 

60% wszystkich 

operacji. 

 

0
 

1
0

0
%

 

6
0
%

 

Przedsięwzięcie nr  

I.1.3 

Organizacja imprez 

integracyjnych, w tym: 

kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych. 

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku szacunkowa 

łączna liczba osób 

uczestniczących w imprezach 6 

tys. osób. 

4
5

0
0
 

6
0

0
0
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Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Wzrost ilości osób 

deklarujących wzrost 

umiejętności 

organizacyjnych w 

2015 roku w stosunku 

do 2008 roku o 10 % . 

 

0
 

4
5

,1
2
%

 

1
0
%

 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku udział w 

imprezach  100 wolontariuszy. 

1
0

7
 

1
0

0
 

Wskaźnik produktu nr 3 

Do 2015 roku liczba 

zorganizowanych imprez 

integracyjnych, w tym: 

kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych wyniesie  9.  

6
 

9
 

Wskaźnik produktu nr 4 

Do 2015 roku zrealizowanie 2 

turniejów sportowych 

(Leaderowskie Igrzyska 

Zachodniopomorskiego) na 

poziomie powiatowym 

2
 

2
 

Wskaźnik produktu nr 5 

Do 2015 roku współorganizacja 

2 turniejów sportowych na 

poziomie wojewódzkim 

(Leaderowskie Igrzyska 

Zachodniopomorskiego) 

2
 

2
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Wskaźnik produktu nr 6 

Do 2015 roku organizacja w 3 

imprez o charakterze sportowym  

(Leaderowskie Zloty Rowerowe) 

3
 

3
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

szacunkowa łączna 

liczba osób 

uczestnicząca w 

zajęciach grup 

objętych wsparciem 

- 100 osób. 

0
 

2
3
 

1
0

0
 

Przedsięwzięcie nr  

I.1.4 

Wspieranie lokalnej 

twórczości kulturalnej i 

artystycznej poprzez 

rozwijanie i promocję 

(zakup strojów, 

eksponatów i innego 

wyposażenia dla 

działających grup i 

zespołów i inne) 

Wskaźnik produktu nr 1 

Ilość zakupionych kostiumów , 

instrumentów do 2015 roku 

wyniesie 55. 

3
2
 

5
5
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku liczba 

działań społecznych 

i artystycznych 

grup, z 

wykorzystaniem 

wsparcia wyniesie 

50   

0
 

9
2
 

5
0
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Ilość zakupionych kompletnych 

zestawów innego wyposażenia 

do 2015 roku wyniesie 7. 

0
 

7
 

Wskaźnik rezultatu 

3 

Do 2015 roku ilość 

osób uczestnicząca 

w wydarzeniach 

wykorzystujących 

inne wyposażenie 

wyniesie 3500 osób 

0
 

2
1

1
0
 

3
5

0
0
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 Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku, 

liczba uczestników 

działań 

edukacyjnych  

wyniesie 300 osób 

(osobo/zajęcia) . 

0
 

0
 

3
0

0
 

Przedsięwzięcie nr I.1.5 

I.1.5. Działania na rzecz 

rozwoju wiejskich 

ośrodków edukacyjnych 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku wprowadzenie 2 

podmiotów do systemu promocji 

LGD, które prowadzą 

działalność o charakterze 

edukacyjnym na obszarach 

wiejskich 

3
 

2
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku przygotowanie 4 

ofert adresowanych do 

młodzieży i całych rodzin 

9
 

4
 

Cel szczegółowy: 

I.2.  Rozwój 

infrastruktury 

obszarów 

wiejskich 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku  

liczba inicjatyw w 

odniesieniu do 2008 

roku w 

wyremontowanych 

świetlicach wzrośnie 

o. 10 %.  

0
 

1
1

5
0
%

 

1
0
%

 

Przedsięwzięcie nr  

I.2.1 

Przedsięwzięcia 

polegające na remoncie i 

wyposażeniu świetlic 

wiejskich lub innych 

obiektów pełniących ich 

funkcje 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, nastąpi poprawa 

stanu technicznego i wyposażenia 

20 obiektów, w odniesieniu do 2008 

roku  (Małe projekty), 

 

1
2
 

2
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 

szacunkowy wzrost 

liczby osób 

korzystających ze 

świetlic, w 

odniesieniu do 2008 

roku wyniesie 10 %. 

0
 

5
7

6
,4

7
%

 

1
0
%
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku  

liczba inicjatyw, w 

odniesieniu do 2008 

roku w 

miejscowościach 

objętych wsparciem 

wzrośnie o 30 %.   

0
 

8
0

3
,4

5
%

 

3
0
%

 

Przedsięwzięcie nr I.2.2. 

Projekty  budowy, 

przebudowy, remontu lub 

wyposażenia obiektów 

społeczno-kulturalnych, 

sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych służących 

do użytku publicznego. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, ilość 

wybudowanych lub 

wyremontowanych obiektów 

służących mieszkańcom LGD – 

73 obiektów (Odnowa i rozwój 

wsi) 

2
8
 

7
3
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 

szacunkowy wzrost 

liczby osób 

korzystających z 

wyremontowanych 

obiektów, w 

odniesieniu do 2008 

roku wyniesie 10%. 

0
 

1
3

5
6

,9
%

 

1
0
%

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku ilość 

akcji, imprez 

zrealizowanych w 

nowo 

zagospodarowanych 

przestrzeniach 

wiejskich wyniesie 

140 

0
 

2
3

5
 

1
4

0
 

Przedsięwzięcie nr  

I.2.3 

Zagospodarowanie i 

porządkowanie publicznej 

przestrzeni wiejskiej 

(urządzenie placów zabaw, 

terenów zielonych, 

parków, centrów wsi i 

innych miejsc rekreacyjno-

wypoczynkowych, 

estetyzacja wsi). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku , ilość 

wybudowanych lub 

wyremontowanych obiektów 

służących mieszkańcom LGD – 31 

obiektów 

2
6
 

3
1
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Cel 

ogólny: II. 

Różnicow

anie 

działalnoś
ci 

gospodarc

zej, 

tworzenie 

pozarolnic

zych 

miejsc 

pracy 

 

Wskaźnik 

oddziaływania: 

1 

. Dochód na 

jednego 

mieszkańca na 

terenie  LGD w 

2015 roku w 

stosunku do 2008 

roku wzrośnie o 

15 %. 

2
7

8
2

,6
7
 

3
4

1
4

,0
1
 

3
2

0
0

,0
7
 

Cel szczegółowy: 
II.1. Rozwój 
drobnej i średniej 
przedsiębiorczośc
i wśród 
mieszkańców 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

powstaną 5 nowe 

rodzaje działalności 

w gospodarstwach 

rolnych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą. 

0
 

2
 

5
 

Przedsięwzięcie nr II.1.1. 

Rozwój lokalnego rynku 

pracy, w tym organizacja 

szkoleń oraz 

przedsięwzięcia związane 

ze świadczeniem usług dla 

mieszkańców obszaru 

objętego LSR (np. usługi 

budowlane, transportowe, 

elektroniczne, 

informatyczne, 

edukacyjne, doradcze, 

usługi rzemieślnicze, 

opiekuńcze np. kluby 

przedszkolaka, 

fizjoterapeutyczne, 

rekreacyjne i inne). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, 5 członków 

rodzin rolników podejmie 

działania związane ze 

świadczeniem usług dla 

mieszkańców obszaru LGD. 

1
 

5
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Deklarowany wzrost 

obrotów o 5% przez 

5 podmiotów 

związanych 

bezpośrednio lub 

pośrednio z 

realizacją celu 

szczegółowego. 

0
 

5
 

5
 

Przedsięwzięcie nr II.1.2. 

Projekty współpracy 

krajowej i 

międzynarodowej 

wpływające na rozwój 

rynku pracy. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, zorganizowanie 

targów dla seniorów (jedno 

wydarzenie). 

1
 

1
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku prezentacja form 

wsparcia dla seniorów 

(ekspozycji, wykładów, 

warsztatów)  – 75 podmiotów. 

7
5
 

7
5
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku z 

inicjatywy Gry 

Chłopskiej 

zorganizowanych 

zostanie 6 

(jednodniowych) 

staży w 

przedsiębiorstwach 

z terenu LGD 

0
 

5
 

6
 

Przedsięwzięcie nr 

II.1.3. Rozwój 

przedsiębiorczości wśród 

młodzieży. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Liczba zrealizowanych 

Turniejów Gry Chłopskiej  - 2 

2
 

2
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku w 

stażach weźmie 

udział 30 osób 

0
 

5
0
 

3
0
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku 800 osób do 25 

roku życia zapozna się z 

zasadami gry oraz weźmie w niej 

udział. 

2
2

1
1
 

8
0

0
 Wskaźnik rezultatu 

nr 3 

Do 2015 roku 

zorganizowanie 6 

prelekcji 

przedsiębiorców w 

szkołach z obszaru 

LSR 

0
 

1
4
 

6
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do roku 2015 roku 

wsparcie 3 inicjatyw 

(pomysłów  na 

własny biznes) w 

kwocie do 1500 zł. 

0
 

3
 

3
 

Przedsięwzięcie nr II.1.4. 

Działania na rzecz 

rozwoju ekonomii 

społecznej. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, zorganizowanie 1 

działania dot. wsparcia dla 

młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych w ich 

starcie na rynku pracy. 

1
 

1
 

Cel szczegółowy: 

II.2. Rozwój i 

promocja 

inicjatyw 

gospodarczych w 

tym mikro-

przedsiębiorstw 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Wzrost 

atrakcyjności wsi 

przez dostępność do 

różnorodnych usług 

- do 2015 roku - 20 

% ocen 

pozytywnych  

0
 

1
0

0
%

 

2
0

%
 

Przedsięwzięcie nr II.2.1. 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, 8 

mikroprzedsiębiorstw podejmie 

działania związane ze 

świadczeniem usług dla 

mieszkańców obszaru LGD 

 

1
 

8
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Podniesienie 

poziomu życia osób 

zatrudnionych w 

nowo powstałych 

mikroprzedsiębiorst

wach - do 2015 roku 

60% ocen 

pozytywnych 

0
 

1
0

0
%

 

6
0

%
 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku powstanie 13 

nowych miejsc pracy w 

mikroprzedsiębiorstwach 

4
 

1
3
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Cel 

ogólny: 

III.  

Zachowan

ie 

dziedzictw

a 

kulturowe

go i 

przyrodnic

zego wsi 

 

Wskaźnik 

oddziaływania: 

1 

Dochód na 

jednego 

mieszkańca na 

terenie  LGD w 

2015 roku w 

stosunku do 2008 

roku wzrośnie o 

15 %. 

2
7

8
2

,6
7
 

3
4

1
4

,0
1
 

3
2

0
0

,0
7
 

Cel szczegółowy: 

III.1.  

Rozwój turystyki  

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Ilość nowych ofert 

dostępnych na 

terenie LGD – do 

2015 roku 3 nowe 

oferty w stosunku 

do stanu 

wyjściowego 

wynikające z 

realizacji celu  

0
 

1
 

3
 

Przedsięwzięcie nr III.1.1. 

Przedsięwzięcia związane 

z rozwojem oferty 

turystycznej obszaru LGD 

(rozwój agroturystyki, 

usług turystycznych, 

gastronomicznych, 

produkcja lokalnych 

produktów, wypożyczalnie 

sprzętu sportowo-

rekreacyjnego i inne). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, 4 gospodarstwa 

rolne   podejmą działania 

związane ze świadczeniem usług 

turystycznych. 

1
 

4
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Ilość usług 

rekreacyjnych 

dostępnych na 

terenie LGD – do 

2015 roku 2 nowe 

oferty w stosunku 

do stanu 

wyjściowego 

wynikające z 

realizacji celu. 

0
 

0
 

2
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku w 

odniesieniu do 2008 

roku nastąpi wzrost 

ilości turystów 

odwiedzających 

obszar realizacji 

operacji w ramach 

PROW o 10 %. 

0
 

1
0
%

 

1
0
%

 

Przedsięwzięcie nr III.1.2. 

Zagospodarowanie i 

porządkowanie publicznej 

przestrzeni wiejskiej, 

budowa i odbudowa małej 

infrastruktury turystycznej 

(zagospodarowanie 

kąpielisk, brzegów rzek, 

miejsc biwakowych, 

parkingów leśnych, 

punktów widokowych oraz 

miejsc turystyczno-

rekreacyjnych). 

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku  zrealizowanych 

zostanie 11 nowych inwestycji z 

zakresu małej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej (Małe 

projekty) 

1
0
 

1
1
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Podniesienie jakości 

usług turystycznych 

- do 2015 roku 

poziom 50% 

pozytywnych 

odpowiedzi 

0
 

5
4

,4
6
%

 

5
0
%

 

Przedsięwzięcie nr III.1.3. 

Organizacja szkoleń, 

warsztatów i innych 

przedsięwzięć w zakresie 

związanym z turystyką 

(np. w zakresie 

prowadzenia działalności 

turystycznej, promocji, 

aktywizacji, nabywania 

umiejętności, itp.). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku liczba 

uczestników działań 

edukacyjnych związanych z 

turystyką wyniesie 180 osób. 

1
7

6
 

1
8

0
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku liczba 

zrealizowanych szkoleń, 

warsztatów i innych 

przedsięwzięć związanych z 

turystyką wyniesie 7 

7
 

7
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

dotarcie do 2500 

osób z informacją o 

ofercie LGD. 

0
 

2
5

0
0
 

2
5

0
0
 

Przedsięwzięcie nr III.1.4. 

Współorganizacja imprez 

promocyjnych na obszarze 

LSR 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku liczba 

współorganizowanych przez 

LGD imprez promocyjnych  

wyniesie 6. 

6
 

6
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 

zaangażowanie w 

organizację imprez 

promocyjnych  60 

wolontariuszy. 

0
 

6
0
 

6
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

nawiązanie 

kontaktów z 100 

podmiotami. 

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

Przedsięwzięcie nr III.1.5. 

Udział LGD w targach, 

wystawach, jarmarkach, 

festynach itp. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku udział w 20 

targach,  wystawach, jarmarkach, 

festynach itp.   

2
1
 

2
0
 Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 

dotarcie do 20 tys. 

osób 

uczestniczących w 

targach z ofertą 

LGD. 

0
 

2
0

2
7

0
 

2
0

0
0

0
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Wskaźnik rezultatu 

nr 3 

Do roku 2015 

podpisanie przez 

LGD 20 umów 

wolontariackich z 

wolontariuszami.   

0
 

1
8
 

2
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 20 

tys. wejść na stronę 

internetową 

prowadzoną przez 

LGD dotyczącą 

agroturystyki. 

0
 

1
5

7
1

0
 

2
0

0
0

0
 

Przedsięwzięcie nr III.1.6. 

Działania promocyjne 

(oznakowanie obiektów, 

publikacje promocyjne, 

strony www, itp.). 

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku realizacja  25 

działań promocyjnych. 

2
5
 

2
5
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Wzrost ilości osób 

odwiedzających 

gospodarstwa 

agroturystyczne na 

terenie LGD w 

stosunku do 2008r. - 

20% w roku 2015. 

0
 

1
1

2
,8

7
%

 

2
0
%

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 2 tys. 

osób zapozna się z 

ofertą nowo 

powstałego punktu 

informacji. 

0
 

1
1

5
0
 

2
0

0
0
 

Przedsięwzięcie nr III.1.7. 

Tworzenie i rozwój 

punktów informacji 

turystycznej, 

posiadających spójny 

system ofert 

turystycznych. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, utworzenie 2 

punktów informacji turystycznej. 

1
 

2
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Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku, 

opracowanie 4 

nowych ofert 

promujących 

spędzanie wolnego 

czasu na terenie 

LGD dostępnych w 

nowo otwartym 

punkcie informacji 

turystycznej. 

0
 

3
 

4
 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 250 

osób będzie 

odbiorcami działań 

proekologicznych. 

0
 

3
1

6
 

2
5

0
 

Przedsięwzięcie nr III.1.8. 

Działania sprzyjające 

ochronie zasobów 

naturalnych (Eko-szkoły, 

segregacja śmieci, 

odbudowa miejscowej 

flory i fauny, itp.). 

 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku zostanie 

zrealizowanych 15 akcji 

podnoszących świadomość 

ekologiczną mieszkańców. 

1
5
 

1
5
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 20 

wolontariuszy 

zaangażuje się w 

działania 

proekologiczne. 

0
 

2
0
 

2
0
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Cel szczegółowy 

III. 2.  

Zachowanie 

dziedzictwa i 

wiejskiej 

specyfiki obszaru 

 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

opublikowanie 

przepisów na stronie 

internetowej 

wywodzących się z  

kuchni regionalnej  - 

10 potraw 

0
 

1
0
 

1
0
 

Przedsięwzięcie nr III.2.1. 

Przedsięwzięcia 

realizowane w oparciu o 

lokalne dziedzictwo 

kulturowe (kuchnia 

regionalna, wytwarzanie 

produktów lokalnych w 

oparciu o lokalne zasoby: 

tradycyjne rasy zwierząt, 

produkty leśne, uprawy i 

inne). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, realizacja 10 

działań wykorzystujących 

lokalne dziedzictwo kulturowe. 

1
0
 

1
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku, 

przyrost wiedzy u 5 

osób 

zaangażowanych w 

realizację operacji 

związanej z 

miejscem 

historycznym, 

pamięci lub kultu 

0
 

5
 

5
 

Przedsięwzięcie nr III.2.2. 

Zagospodarowanie i 

porządkowanie miejsc 

pamięci, kultu, miejsc 

historycznych. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, realizacja jednego 

działania  związanego z 

miejscem historycznym, pamięci 

lub kultu 

1
 

1
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 

przyrost wiedzy o 

regionie w 

społeczności 

lokalnej  wśród 5 

osób realizujących 

działanie 

0
 

5
 

5
 

Przedsięwzięcie nr III.2.3. 

Tworzenie ścieżek i 

szlaków kulturowych, 

historycznych oraz 

„wiosek tematycznych”. 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku minimum jedno 

zrealizowane działanie. 

1
 

1
 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku, opracowanie 

jednej nowej ścieżki lub szlaku 

kulturowego lub historycznego 

lub „wioski tematycznej”. 

2
 

1
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Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku 20 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym będzie 

zaangażowanych  

bezpośrednio w 

organizowanie  

warsztatów. 

0
 

3
7
 

2
0
 

Przedsięwzięcie nr III.2.4. 

Organizacja szkoleń, 

warsztatów i innych 

przedsięwzięć w zakresie 

związanym z 

dziedzictwem kulturowym 

obszaru (np. szkoleń w 

zakresie ginących 

zawodów, rękodzieła, 

rzemiosła tradycyjnego, 

pamiątkarstwo, itp.). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku realizacja 119  

działań   

1
1

9
 

1
1

9
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Wzrost ilości osób 

zajmujących się 

wytwarzaniem 

produktów 

rzemiosła 

artystycznego w 

2015 roku w 

stosunku do 2010 

roku o 5 %. 

0
 

8
1

,8
2
%

 

5
%

 

Wskaźnik produktu nr 2 

Do 2015 roku, liczba 

uczestników działań 

edukacyjnych w partnerstwach z 

LGD wyniesie - 1400 osób 

1
7

2
7
 

1
4

0
0
 

Wskaźnik rezultatu 

nr 1 

Do 2015 roku, 

szacunkowa łączna 

liczba osób 

uczestniczących w 

imprezach wyniesie   

300 osób(widzów) 

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

Przedsięwzięcie nr III.2.5 

Organizacja imprez, 

konkursów tematycznie 

związanych z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym 

(dot. świąt, tradycji 

związanych z pracami 

polowymi, itp.). 

Wskaźnik produktu nr 1 

Do 2015 roku, liczba 

zorganizowanych imprez,  

konkursów tematycznie 

związanych z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym 

wyniesie 1. 

1
 

1
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Wskaźnik rezultatu 

nr 2 

Do 2015 roku 

wzrośnie 

zaangażowanie u 5 

osób będących 

wolontariuszami.. 

0
 

5
 

5
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5. Analiza wyników ewaluacji dla działania 4.31. Funkcjonowanie LGD 
nabywanie umiejętności i aktywizacja 

5.1. Alokacja środków w ramach działania 4.31. Funkcjonowanie LGD nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

 

W ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” LGD dysponowało na lata 2008-2015 budżetem w wysokości 

1 849 752,00 zł. Z czego 1 461 300,00 zł przeznaczone było na koszty bieżące natomiast 

388 452,00 zł na nabywanie umiejętności i aktywizację. 

 

Tabela 7:  Środki w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja (stan początek 2014 r.) 
 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym: 

Lata realizacji LSR Funkcjonowanie LGD 

(koszty bieżące) 

Nabywanie umiejętności 

i aktywizacja 

Razem 4.31 

2008-2009 67 300,57 8 500,00 75 800,57 

2010 207 505,35 67 176,73 274 682,08 

2011 218 993,86 70 292,40 289 286,26 

2012 217 573,02 75 430,02 293 003,04 

2013 327 719,76 81 799,31 409 519,07 

2014 328 058,61 85 253,54 413 312,15 

2015 94 148,83 0,00 94 148,83 

Razem 1 461 300,00 388 452,00 1 849 752,00 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabela 8:Środki w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja (stan koniec 2014r. z uwzględnieniem przesunięć 
dokonanych na przestrzeni badanego okresu) 
 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym: 

Lata realizacji LSR Funkcjonowanie LGD 

(koszty bieżące) 

Nabywanie umiejętności 

i aktywizacja 

Razem 4.31 

2008-2009 67 300,57 8 500,00 75 800,57 

2010 207 505,35 67 176,73 274 682,08 

2011 218 407,30 70 878,96 289 286,26 

2012 217 487,03 75 516,01 293 003,04 

2013 323 108,68 80 536,76 403 645,44 

2014 291 447,41 82 861,91 374 309,32 

2015 136 043,66 2 981,63 139 025,29 

Razem 1 461 300,00 388 452,00 1 849 752,00 

 

LGD w latach 2008 – 2014 zrealizowało i rozliczyło zadania na kwotę 

1 710 726,71zł, z czego  1 325 256,34 zł przeznaczono na Funkcjonowanie LGD (koszty 

bieżące). Pozostała kwota w wysokości 385 407,37 zł została wydatkowana w ramach 

nabywania umiejętności i aktywizacji.  Na podstawie powyższej tabeli zbadano procentowy 

udział wykorzystania środków, z którego wynika, iż w: 

• 90,69 % zrealizowany zostałbudżet dotyczący kosztów bieżących,  

• 99,22 % zrealizowany zostałbudżet dotyczący nabywania i aktywizacji, 

• 92,49 % zrealizowany zostałcały budżet w ramach działania 4.31. 

Po przeanalizowaniu aneksów do Umowy ramowej zauważalny jest fakt, iż Stowarzyszenie 

systematycznie przerzucało niewykorzystane środki na kolejne etapy. 



 

 

Wykres 2: Wykorzystanie środkuów finansowych w ramach działania 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiej
2008-2014 

 

 
5.2. Zadania zrealizowane w ramach działania 4.31. Funkcjonowanie LGDnabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

 
 

W ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” LGD 

1 849 752,00 zł. Z czego 1 461

388 452,00 zł na nabywanie umiej

W roku 2014Stowarzyszenie 

291 447,41 zł oraz 82 861,91 zł na nabywanie umiej

rok 2014 to 374 309,32 zł.   

Zadania zrealizowane w ramach działania 4.31 s

Funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiej

z nich w 2014 roku realizowane były głównie koszty bie

wynagrodzenia pracowników i inne koszty pracownicze, usługi bankowe, koszty prawnicze, 

usługi napraw i konserwacji sprz
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.2. Zadania zrealizowane w ramach działania 4.31. Funkcjonowanie LGDnabywanie 

W ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

ci i aktywizacja” LGD dysponowało na lata 2008-2015 budżetem w wysoko

461 300,00 zł przeznaczone było na koszty bie

452,00 zł na nabywanie umiejętności i aktywizację. 

2014Stowarzyszenie na wydatki bieżące zaplanowało w bud

861,91 zł na nabywanie umiejętności i aktywizacji. Ł

Zadania zrealizowane w ramach działania 4.31 są podzielone na dwa główne zadania: 

Funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja. W ramach pierwszego 

roku realizowane były głównie koszty bieżące biura tj.

wynagrodzenia pracowników i inne koszty pracownicze, usługi bankowe, koszty prawnicze, 

usługi napraw i konserwacji sprzętu biurowego, domeny i hostingi stron www, opłaty 

1 461 300,00

388 452,00

1 710 726,71

1 325 256,34

funkcjonowanie nabywanie 

środki zaplanowane 2008-2015

środki wydatkowane do 2014
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rodkuów finansowych w ramach działania 4.31 
i aktywizacja za lata 

 

.2. Zadania zrealizowane w ramach działania 4.31. Funkcjonowanie LGDnabywanie 

W ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

2015 budżetem w wysokości 

300,00 zł przeznaczone było na koszty bieżące natomiast 

ce zaplanowało w budżecie kwotę 

ci i aktywizacji. Łączna kwota na 

 podzielone na dwa główne zadania: 

i i aktywizacja. W ramach pierwszego  

. zadania takie jak: 

wynagrodzenia pracowników i inne koszty pracownicze, usługi bankowe, koszty prawnicze, 

go, domeny i hostingi stron www, opłaty 

388 452,00 385 407,37

nabywanie 
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notarialne i sądowe, wynajem pomieszczeń, środki czystości, zakup tonerów do drukarek, 

usługa sprzątania biura, delegacje pracowników.  

W ramach tych kosztów zakupiono również nowy zestaw komputerowy wraz  

z oprogramowaniem dla pracownika finansowo-księgowego oraz płytę główną wraz  

z procesorem i pamięcią RAM do jednego z komputerów pracowników etatowych.  

Wszystkie te koszty były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz 

organizacji pracy.  

Druga grupa zadań to Nabywanie umiejętności i aktywizacja.W ramach tych zadań LGD 

realizowało głównie działania dla społeczności objętej LSR tj.:badania nad obszarem objętym 

LSR (ewaluacja), informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR (broszura informacyjna 

o LGD, ulotka promująca Wiejskie Ośrodki Edukacyjne, prowadzenie, aktualizacja oraz 

nadzór nad stronami www.szansebezdrozy.pl oraz www.agropowiat.pl). 

Kolejne to Wydarzenia o charakterze promocyjnym – w ramach tej grupy zadań 

Stowarzyszenie poniosło koszty delegacji dla wolontariusza, który reprezentował LGD 

podczas Jarmarku Jakubowego.  

Ostatnim działaniem są szkolenia lokalnych liderów, które cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców obszaru LGD. Należą do nich: działania aktywizujące 

- w ramach warsztatów LGD zrealizowało 72operacje. Były to zajęcia rękodzielnicze, ginące 

zawody, zajęcia taneczne, kulinarne, wychowawcze, teatralne, ekologiczne, muzyczne, 

plastyczne, lalkarskie itd.Operacje te były przeprowadzane w partnerstwie: LGD  z radami 

sołeckimi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi.Wramach operacji LGD pokrywało 

koszty instruktora (wraz z dojazdem i materiałami niezbędnymi do realizacji warsztatów 

(umowa zlecenia lub faktura na kwotę do 900 zł/brutto).Zaplanowane przedsięwzięcia w 

dużej mierze realizują cele LSR i aktywizują społeczność wiejską poprzez zaangażowanie w 

przygotowanie warsztatów oraz współpracę z LGD.  Ponadto w ramach zadania szkolenia 

lokalnych liderów zorganizowano dwudniowy wyjazd studyjny po Województwie 

Zachodniopomorskim pn. „Dobra praktyka Twoją szansą”.  W ramach wyjazdu LGD 

poniosło koszty transportu uczestników, noclegu oraz wyżywienia. Budżet na 

Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację został zrealizowany w ponad 

92%. Niewielkie różnice w wydatkowaniu środków były zgłoszone  

i aneksowane poprzez złożenie do instytucji wdrażającej poprawionego szczegółowego opisu 

zadań na 2014 r. 
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6. Analiza pracy organów Stowarzyszenia 

6.1. Biuro LGD 

 

Dla przejrzystego obrazu struktury  pracowników i procesu podejmowania decyzji 

przedstawiono poniższy schemat nr  1. 

 

Schemat 1: Struktura Lokalnej Grupy Działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro LGD jest powołane – zgodnie ze Statutem i działa w oparciu o nadany przez Zarząd 

Regulamin określający organizację i zasady jego funkcjonowania. W regulaminie określone 

są zasady pracy Biura. 

Wszystkie działania Biura są nakierowane na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 

a przede wszystkim na operacje  realizowane w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

RADA KOMISJA REWIZYJNA 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

BIURO  LGD 

Dyrektor biura, Specjalista ds. promocji i 

organizacji, specjalista ds. finansów, Specjalista 

ds. programów pomocowych. 

Subsydiowane  

miejsca pracy - PUP 

Obsługa księgowa, kadrowa, 

prowadzenie kasy, obsługa prawna 

 (na zlecenie) 
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współpracy” oraz 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja”.  

 

W skład personelu Biura wchodzą:  

1. Dyrektor Biura – 1/1 etat (umowa o pracę). 

2. Specjalista ds. programów pomocowych – 1/1 etat (umowa o pracę). 

3. Specjalista ds. finansów –½ etatu (umowa o pracę). 

4. Specjalista ds. promocji i organizacji 1/1 etat (umowa o pracę). 

5. Obsługa księgowa (księgowa i kadrowa) - (umowa zlecenia). 

6. Osoba do monitoringu i weryfikacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju (umowa 

zlecenia). 

7. Obsługa prawna (umowa cywilno-prawna). 

 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Goleniowie przy ul. Słowackiego 1. Biuro  LGD od 

stycznia do września mieściło się w Bramie Wolińskiej na IV piętrze przy ul. Plac Bramy 

Wolińskiej 1 w Goleniowie. Ze względu na remont powyższej budowli biuro Stowarzyszenia 

zostało przeniesione do Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek” 

mieszczącego się przy ul. Pocztowej 2 w Goleniowie. W tymczasowym lokum biuro 

pozostanie do momentu zakończenia prac remontowych. 

 

Do zadań Biura zgodnie z Regulaminem Pracy Biura należy w szczególności:  

 

1. Bieżąca obsługa organów LGD tj.: Zarządu, Rady, oraz Komisji Rewizyjnej, w tym 

przygotowanie i dokumentowanie posiedzeń.  

2. Wykonywanie zadań przewidzianych Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z (Dz. U. Nr 64 poz. 427) oraz wydanymi 

Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przewidzianym dla Biura. 

4. Realizacja okresowych planów działania określonych przez Zarząd LGD.  

5. Wykonywanie innych poleceń Zarządu. 
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6.2.Rada 

 

Organem decyzyjnym LGD jest Rada. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Szanse 

Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (§21 pkt. 1 i 2) Rada będąca organem decyzyjnym 

składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i od 4 do 15 członków 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego 

zebrania. 

 Wybór członków Rady odbywa się z zachowaniem parytetu równowagi 

przedstawicielstwa sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. Co najmniej połowę 

członków Rady stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. „b” i „c” 

rozporządzenia nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277  

z 21.10.2005r.). 

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. 

W roku 2014 odbyło się 8 posiedzeń Rady. 

 

Tabela 9:Zestawienie frekwencji członków Rady na posiedzeniach organu decyzyjnego 
Data naboru  Posiedzenia Uprawnieni do uczestnictwa 

członkowie organu 
decyzyjnego 

Obecni na posiedzeniu spośród 
uprawnionych do uczestnictwa 

23.12.2013 – 

09.01.2014 

Posiedzenie 1 

(17.01.2014) 

Posiedzenie I 

12 10 

23.12.2013 – 

09.01.2014 

Posiedzenie 2 

(10.02.2014) 

Posiedzenie odwoławcze 

12 9 

23.12.2013 – 

09.01.2014  

Posiedzenie 3 

(02.04.2014) 

zalecenie pokontrolne 
UM WZ  

12 9 

29.04.2014 – 

13.05.2014 

Posiedzenie 4 

(21.05.2014) 

Posiedzenie I 

12 9 

29.04.2014 – 

13.05.2014 

Posiedzenie 5 

(11.06.2014) 

12 9 
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Posiedzenie odwoławcze 

13.08.2014 – 

27.08.2014 

Posiedzenie 6 

(03.09.2014) 

Posiedzenie I 

12 10 

13.08.2014 – 

27.08.2014 

Posiedzenie 7 

(24.09.2014) 

Posiedzenie odwoławcze 

12 10 

13.08.2014 – 

27.08.2014 

Posiedzenie 8 

(23.10.2014) 

Dokonanie zmian w 
dokumentacji na 
wniosek UM WZ i 
ARiMR 

12 7 

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady  wynosi: 76 % 

Źródło: Materiały własne LGD 

 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane  

w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. Szczegółowe zasady 

i procedury funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego oraz sposób jej powoływania i zmian w składzie, określa Regulamin Pracy 

Rady (w tym również procedurę wyłączenia członka od udziału w dokonywaniu operacji  

w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności 

w szczególności w przypadku ubiegania się członka organu decyzyjnego o wybór jego 

operacji w ramach działania, o którym mowa wart. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich). Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości złożonych wniosków do 

operacji wybranych do realizacji.  

Tabela 10:Wybór operacji przez LGD w roku 2014 
Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji  

23.12.2013 – 09.01.2014 313/322/323 11 11 

23.12.2013 – 09.01.2014 małe projekty 31 27 

23.12.2013 – 09.01.2014 312 4 2 

23.12.2013 – 09.01.2014 311 0 0 
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29.04.2014 – 13.05.2014 313/322/323 5 4 

29.04.2014 – 13.05.2014 małe projekty 21 16 

29.04.2014 – 13.05.2014 312 7 3 

13.08.2014 – 27.08.2014 313/322/323 5 4 

13.08.2014 – 27.08.2014 małe projekty 21 21 

13.08.2014 – 27.08.2014 312 10 3 

Źródło: Materiały własne LGD 

 

Na podstawie zbadanej dokumentacji stwierdza się, iż wszyscy członkowie organu 

decyzyjnego, jakim jest Rada Stowarzyszenia przestrzegają zakazu łączenia funkcji, o którym 

jest mowa w §21 pkt. 11 statutu Stowarzyszenia. Punkt ten mówi, iż „Funkcji w Radzie nie 

można łączyć z członkostwem w Zarządzie ani w Komisji Rewizyjnej. Żaden z członków 

organu decyzyjnego nie może być zatrudniony w biurze LGD”. 

Aktualnie w skład Rady wchodzi 12 osób reprezentujących trzy sektory: publiczny, 

społeczny i gospodarczy. Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach 

wynosi: 

• sektor publiczny - 25%;  

• sektor społeczny - 58%;  

• sektor gospodarczy - 17%  

• (razem sektor społeczny i gospodarczy – 75%). 

Pełny skład organu decyzyjnego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 11: Skład Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 
L p.  Imię i nazwisko członka 

Rady 

Funkcja w strukturze 

LGD 

Nazwa podmiotu, 

którego jest 

przedstawicielem 

członek Rady 

Gmina, jaką 
reprezentuje 

członek Rady 

Sektor, jaki 

reprezentuje 

członek 

Rady 

1.  Dorota Frasunkiewicz Przewodnicząca 

Rady 

Osoba fizyczna Maszewo Społeczny 

2.  Anna Pryć Członek Rady Urząd Gminy w 

Przybiernowie 

Przybiernów Publiczny 

3.  Agnieszka Herman Sekretarz Rady Osoba fizyczna Stepnica Społeczny 

4.  Zygmunt Heland Członek Rady Firma 

Usługi 

Edukacyjne 

Nowogard Gospodarczy 

5.  Krzysztof Klażyński Członek Rady Osoba fizyczna Przybiernów Społeczny 

6.  Marek Krzywania 

 

Członek Rady Gmina 

Nowogard 

Nowogard Publiczny 
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7.  Krystyna Woźniak Członek Rady Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi 

Zapiecek w 

Danowie 

Goleniów Społeczny 

8.  Mirosława Nowak Członek Rady Osoba fizyczna Stepnica Społeczny 

9.  Ewa Stancel Wiceprzewodnicząca 

Rady 

Osoba fizyczna Maszewo Społeczny 

10.  Agata Wilińska-Onyśko Członek Rady Osoba fizyczna Goleniów Społeczny 

11.  Małgorzata Zuzga- Gajdel Członek Rady Rega M.M 

Gajdel spółka 

jawna 

Osina Gospodarczy 

12.  Michał Wiatr Członek Rady Urząd Gminy w 

Osinie 

Osina Publiczny 

Źródło: Materiały własne LGD 

 

Działania organu decyzyjnego nadzoruje Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego. W 2014 roku powyższa instytucja skontrolowała pracę Rady 

Stowarzyszenia trzykrotnie.  

Pierwsza inspekcja odbyła się w dniu 07.03.2014r. a jej celem było sprawdzenie 

prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju, w tym 

poprawności dokonywania przez Stowarzyszenie wyboru operacji w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla 

naboru trwającego od 23.12.2013r. – 09.01.2014r. pod względem zgodności z przepisami 

prawa, PROW 2007-2013 i umowa ramową. Kontrola wykazała, iż organ decyzyjny popełnił 

następujące błędy: 

• w dokumentacji aplikacyjnej podawanej do publicznej wiadomości zamieszczono 

nieobowiązujące wzory dokumentów,  

• brak zapisu o możliwości podejmowania uchwał „warunkowych” w Regulaminie 

Pracy Biura – zapis ten znajduje się tylko w procedurze wyboru operacji w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,  

• rozbieżności w zapisach miedzy Regulaminem Pracy Rady a Statutem 

Stowarzyszenia, 

• rozbieżności w zapisach dotyczących poufności i bezstronności znajdujących się 

miedzy  Regulaminem Pracy Rady a treścią LSR, 

• nieprawidłowy zapis w Regulaminie Pracy rady dotyczący umiejscowienia kart oceny 

operacji, 

• brak przejrzystych zasad oceny kryteriów znajdujących się w kartach oceny operacji, 

• przy tworzeniu uchwał stosowano nieprawidłową podstawę prawną, 
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• niedoprecyzowana procedura dotycząca składania odwołania od decyzji Rady, 

• mało rzetelnie sporządzane protokoły z Posiedzeń wraz z załącznikami, 

• brak pisemnie usprawiedliwionych nieobecności członków Rady podczas posiedzeń 

Rady. 

 

Druga kontrola odbyła się w terminie 28-29.04.2014r. a jej celem było sprawdzenie 

prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją LSR, w tym sprawdzenie 

poprawności dokonywania przez LGD wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”, pod względem zgodności z przepisami prawa, PROW na lata 

2007-2013 i umową ramową. W wyniku powyższej kontroli wykazano następujące 

uchybienia: 

• w protokołach z posiedzenia rady brak jest zapisów mówiących o wypełnieniu przez 

członków Rady deklaracji poufności i bezstronności, 

• w pismach informujących beneficjentów o wynikach oceny brak informacjo  

o zamieszczeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia list ocenionych wniosków, 

• brak prowadzenia przez LGD rejestru wniosków odrębnego dla każdego działania, co 

wynika z procedury określonej w LSR, 

• zawyżanie punktacji przy ocenie operacji,  

• brak sporządzonych przez komisję skrutacyjną protokółów z głosowań dokonanych 

poprzez wypełnienie kart do oceny operacji,  

• zbyt mała liczba przedstawicieli sektora gospodarczego w składzie Rady tj. dwóch 

przedstawicieli. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w dokumentacji o ubieganie się 

o stworzenie LGD  znajdował się zapis o minimum trzech osobach z sektora 

gospodarczego,  

• w LSR brak jest zapisu mówiącego o możliwości zatrudniania jakichkolwiek 

pracowników na umowę zlecenia za wyjątkiem Księgowego. Stowarzyszenie w 2013 

zatrudniało na umowę zlecenie pracownika ds. monitoringu i weryfikacji wskaźników, 

• przy tworzeniu uchwał stosowano nieprawidłową podstawę prawną, 

• brak pisemnie usprawiedliwionych nieobecności członków Rady podczas posiedzeń 

Rady. 

 

W dniu 05.11.2014r. przeprowadzono doraźną kontrolę, której celem było zbadanie 

prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach 
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PROW na lata 2007-2013. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości  

i terminowości wykonania zadań związanych z dokonaniem przez LGD wyboru operacji  

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania 312 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” nr konkursu 6/2014 oraz przestrzegania 

zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku powyższej kontroli 

wykazano następujące uchybienie – w pismach informujących wnioskodawców  

o niewybraniu operacji do finansowania zabrakło informacji o możliwości złożenia wniosku  

o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrążającego. 

Z przeprowadzonych kontroli Stowarzyszenie otrzymało raporty z czynności kontrolnych 

oraz zalecenia pokontrolne. Stowarzyszenie odniosło się do wszystkich zaleceń i dokonało 

stosownych zmian w procedurach oraz w dokumentach takich jak statut i regulamin pracy 

rady.   
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6.3. Zarząd 

 

Skład członków zarządu w 2014 r.:  

1.Zbigniew Łukaszewski – prezes zarządu,  

2.Krzysztof Górecki – wiceprezes,  

3.Lidia Wyzińska – wiceprezes,  

4. Mariola Szechyńska – członek zarządu,  

5. Mirosław Zarzecki – członek zarządu,  

6. Mieczysław Bździuch – członek zarządu 

7. Urszula Berezowska - członek zarządu  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5) wdrażanie LSR, 

6) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura, 

7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, zawierającego między innymi procedurę 

naboru pracowników oraz warunki funkcjonowania biura LGD, 

9) wykonywanie innych zadań zleconych uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

Tabela 12: Zestawienie frekwencji członków Zarządu na posiedzeniach 
Lp.  Data posiedzenia  Liczba członków Zarządu Liczba obecnych na posiedzeniu 

członków/reprezentantów członków 
organu decyzyjnego LGD  

1. 22.01.2014 7 6 

2. 11.02.2014 7 4 

3. 03.03.2014 7 5 

4. 24.03.2014 7 6 

5. 23.04.2014 7 6 
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6. 29.05.2014 7 6 

7. 16.06.2014 7 6 

8. 10.07.2014 7 7 

9. 06.10.2014 7 5 

10. 18.11.2014 7 5 

11. 11.12. 2014 7 6 

Średnia frekwencja na posiedzeniach Zarządu wynosi:80,5 % 

Źródło: Materiały własne LGD 

 

6.4. Walne 

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Do  kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 

3) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Rady, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu , Komisji 

Rewizyjnej i Rady w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach 

LSR, 

5) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

6) uchwalanie zmian Statutu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych organizacji,  

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,  

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu wniesionych przez członków 

stowarzyszenia,  

10)  uchwalanie regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,  

11)  opiniowanie wdrażaniaLSR,  

12) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania kredytów i ustalanie wielkości 

zatrudnionych przez Zarząd pracowników, 

13) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

14) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członkowstwa, przyznawanie nagród i 

wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub 
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dla samego Stowarzyszenia, 

15) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych 

organów. 

16) Podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga 

bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

 

Tabela 13:Zestawienie ilość posiedzeń Walnego Zebrania Członków w roku 2014 

Źródło: Materiały własne LGD 

Jakość partnerstwa według danych zastanych nie uległa zasadniczym zmianom. Aktualnie 

w stowarzyszeniu jest 59 członków. Jest to wartość zapewniająca sprawne funkcjonowanie 

partnerstwa.  

 

6.5. Wnioski 

 

• Organy Stowarzyszenia pracują w sposób niebudzący zastrzeżeń i są zaangażowane  

w realizację LSR w sposób zadowalający, 

• Zrealizowane operacje przyczyniły się do osiągnięcia cząstkowych wskaźników 

rezultatów i produktów na wysokim poziomie,  

Lp.  Data posiedzenia Walnego 

Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Szanse 

Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego 

Liczba członków 

Stowarzyszenia Szanse 

Bezdroży Gmin 

Powiatu 

Goleniowskiego 

Liczba obecnych na 

posiedzeniu członków 

Stowarzyszenia Szanse 

Bezdroży Gmin 

Powiatu 

Goleniowskiego 

1. 14.04.2014r. 59 27 

2. 12.05.2014r. 59 32 

Średnia frekwencja na posiedzeniach Walnego wynosi:50 % 
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• Istnieje w LGD różnorodność podejmowanych przez LGD działań promocyjnych, 

informacyjnych a w szczególności aktywizacyjnych, 

• Środki finansowe sąwykorzystaneefektywnieoraz racjonalnie (zachowanie płynności 

finansowej), 

• Zaangażowanie członków Stowarzyszenia utrzymuje się na zadowalającym poziomie 

(duże zaangażowanie członków Zarządu - średnia frekwencja pow. 80%, członkowie 

Rady – frekwencja na poziomie 76 % oraz członków Stowarzyszenia - frekwencja na 

poziomie 50 %). 

 

7. Badanie beneficjentów i mieszkańców 

 

7.1. Badanie jakości pracy LGD wśród mieszkańców 

 

Wywiad zogniskowany grupowy przeprowadzono w dwóch grupach.  

I grupa - 6 osób. 

II grupa - 6 osób. 

 

W badaniu uczestnikami były osoby reprezentujące wszystkie 6 gmin wchodzące w skład 

partnerstwa z obszaru Powiatu Goleniowskiego. Znajdowali się wśród nich osoby pracujące 

w przedszkolach, domu kultury, emeryci, sołtysi, bezrobotni, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, pracownicy instytucji samorządowych i urzędnicy gminni. 

 

Każde ze spotkań trwało ok. 75 minut. 

 

Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów wiodących: 

1. Czy wie Pan/Pani oraz mieszkańcy Państwa miejscowości o powstaniu  

i funkcjonowaniu LGD? 

2. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie LGD, czy informowani są Pan/Pani oraz 

mieszkańcy o prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie? Jak wygląda 

proces wdrażania LSR? 
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3. Jak ocenia Pan/Pani promocję LGD, czy mieszkańcy brali udział w jakichś 

działaniach/przedsięwzięciach organizowanych przez LGD? Z jakimi działaniami 

LGD jest kojarzona przez mieszkańców? 

4. Czy zauważył/a Pan/Pani jakieś pozytywne zmiany w regionie dzięki 

funkcjonowaniu LGD? 

Z czego Państwo są dumni jako mieszkańcy obszaru LGD? 

5. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura LGD, jego pracowników? Jaka jest 

efektywność pracy pracowników biura? Co Państwo sądzicie o pracy Zarządu 

LGD? 

 

Uczestnicy wypowiadali się swobodnie. Uczestnicy znali się wzajemnie z wyjazdów 

studyjnych, warsztatów, działań aktywizujących prowadzonych przez LGD. 

 

Ad.1. Czy wie Pan/Pani oraz mieszkańcy Państwa miejscowości o powstaniu  

i funkcjonowaniu LGD? 

 

Uczestnicy w obu grupach potwierdzili znajomość funkcjonowania LGD. Jednak mimo 

kilkuletniego działania LGD nadal są miejscowości gdzie w 50% mieszkańcy nic nie wiedzą  

o istnieniu LGD. Część osób wskazywała na wyższą rozpoznawalność LGD  

w miejscowościach gdzie były realizowane działania aktywizujące prowadzone przez 

Stowarzyszenie. 

 

Ad.2. Jak Pan/Pani ocenia funkcjonowanie LGD, czy informowani są Pan/Pani oraz 

mieszkańcy o prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie? Jak wygląda 

proces wdrażania LSR? 

 

W trakcie badania mieszkańcy wskazywali na bardzo dobre doinformowanie dotyczące 

kolejnych konkursów. Nadal beneficjentom sprawiają kłopoty same wnioski, procedury oraz 

brak wkładu własnego. Niepokojące były informacje o wycofywaniu się kolejnych 

beneficjentów z realizacji operacji. Dotyczy to Urzędów Gmin, osób fizycznych 

(różnicowanie, rozwój mikroprzedsiębiorstw), stowarzyszeń, parafii. Wielkość 

niewykorzystanych środków może wynieść do 2 mln zł. co może spowodować reperkusje 

finansowe do LGD. W ocenie uczestników badania tak biuro jak i całe LGD dołożyło 
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wszelkich starań aby środki były wykorzystane (monitorowało beneficjentów, organizowało 

kolejne nabory, przeprowadzało szkolenia z pisania małych projektów). 

 

Ad.3. Jak ocenia Pan/Pani promocję LGD, czy mieszkańcy brali udział w jakichś 

działaniach/przedsięwzięciach organizowanych przez LGD? Z jakimi działaniami LGD 

jest kojarzona przez mieszkańców? 

 

Promocja jest właściwa. To jednak uczestnicy badań wskazali, że brakuje im w LGD: 

1. Organizacji spotkań z sołtysami, mieszkańcami poza Urzędami Gmin  

np. w świetlicach wiejskich. 

2. Zwiększonej aktywności sołtysów i radnych. Większej grupy liderów, animatorów, 

społeczników do pracy, zwłaszcza osób młodych do 30 roku życia. 

3. Większej ilości materiałów promocyjnych np. mini rollapów, banerów, koszulek dla 

prowadzących warsztaty, kubków do napojów. 

6. Działań ponad gminnych realizowanych poprzez działania aktywizujące lub małe 

projekty. 

7. Międzynarodowych projektów współpracy. 

 

LGD kojarzy się: ze szkoleniami (głównie działaniami aktywizującymi), wnioskami, 

wyjazdami, warsztatami, imprezami, targami, pomocą finansową. Trzy osoby brały 

bezpośredni udział w działaniach promocyjnych (targi, imprezy)  

i wskazywały na współuczestnictwo w tego typu działaniach jeszcze ok.5 osób 

 

Ad.4. Czy zauważył/a Pan/Pani jakieś pozytywne zmiany w regionie dzięki 

funkcjonowaniu LGD? Z czego Państwo są dumni jako mieszkańcy obszaru LGD? 

 

W trakcie badania uczestnicy wskazywali na zauważalne zmiany głównie w miejscowościach, 

które bezpośrednio skorzystały w form wsparcia. Dotyczy większej aktywności mieszkańców 

i ich zaangażowania. Wśród powodów do dumy wskazywali samodzielnie zorganizowane 

warsztaty rękodzielnicze i kontynuację tego typu działań. 

 

Ad. 5. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie biura LGD, jego pracowników? Jaka jest 

efektywność pracy pracowników biura? Co Państwo sądzicie o pracy Zarządu LGD? 

 



69 

 

Biuro według uczestników spotkań fokusowych pracuje bardzo dobrze …kompetentni, 

komunikatywni, krzesło podstawią… herbatę zaproponują …mili ludzie… 

Wśród propozycji poprawy jakości pracy biura pojawiły się: 

- powiększenie listy e-mailingowej o sympatyków LGD, 

- dbanie o aktualność informacji na stronie internetowej, 

- ponawianie tej samej informacji drogą elektroniczną przynajmniej dwukrotnie. 

 

Pracę Zarządu oceniano pozytywnie. W pracy Zarządu wyróżniana  była: szybkość 

podejmowanych decyzji, dobra komunikacyjność, kompetentność osób zasiadających w 

organie … wszystko pilnują …  

 

7.2. Badanie pracowników Biura LGD 

Rozmowy z pracownikami przeprowadzono w grudniu 2014r (wywiady swobodne).Według 

pracowników biura aktywność członków LGD mogłaby być większa np. na 40 e-maili 

wysyłanych z informacjami i prośbami o konsultacje, odpowiedzi jest maksymalnie 10, 

najczęściej 3-4. Inicjatywy podejmuje głównie Zarząd. W 2014 roku tylko jedna inicjatywa 

wypłynęła od członków LGD. 

Promocja działań LGD według pracowników jest odpowiednia a poprawę mógłby przynieść 

druk bezpłatnej gazetki informacyjnej, która docierałaby do beneficjentów za pośrednictwem 

sołtysów.   

W trakcie rozmów podkreślano, że nie tylko w ok. 60 % beneficjenci wykorzystywali 

możliwość konsultacji przed złożeniem wniosku. Zwiększenie ich intensywności wpłynęłoby 

na zwiększenie jakości wniosków i sprawność ich realizacji. 

Wśród słabych stron beneficjentów pracownicy biura wskazywali: brak funduszy na wkład 

własny i konieczność brania pożyczek na realizację całości operacji, brak  aktywnych struktur 

w stowarzyszeniach . 

8. Podsumowanie/wnioski, rekomendacje 
  

Rola LGD w aktywizowaniu obszarów wiejskich jest bardzo duża. W wielu miejscowościach 

działania aktywizujące są jedyną formą wsparcia aktywności mieszkańców. Ich skala jednak  

dostosowana do możliwości LGD, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb. To jak i pozostałe 
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działania wskazują jednak na pozytywny trend chęci stałego dostosowywania się LGD do 

zmieniających się realiów funkcjonowania. LGD podejmowała nowe wyzwania i to jest 

element wpływający głównie na stały zauważalny rozwój Stowarzyszenia. 

Zagrożenie niewykorzystania w 100% środków było i jest nadal realne, stąd LGD zwiększyła 

ilość naborów w 2014r. intensywność kontaktów z Instytucją Wdrażającąorazstały monitoring 

działań beneficjentów. Dzięki monitoringowi i aktualizacji wskaźników produktu i rezultatów 

udało się LGD ograniczyć do minimum zagrożenia wynikające z niezrealizowanych 

wskaźników. 

Z analizy zebranych danych wynika, że nadal obszarem do poprawy jest komunikacja 

wewnątrz LGD jak i LGD z otoczeniem zewnętrznym. 

Rekomendacje z badania ewaluacyjnego: 

• monitoring i pomoc Beneficjentom przy wnioskach o przyznanie pomocy oraz 

wnioskach o płatność, 
• opracowanie planu i harmonogramu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014-2020, 

• większe dopasowanie realizacji podejmowanych działań, które uwzględniałyby 

potrzeby zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców i władze lokalne, realizacja 

(chociażby poprzez ankietę na stronie www, wywiady z lokalnymi liderami), 

wymienione działania LGD może realizować w ramach własnych możliwości 

organizacyjnych w zasadzie bez dodatkowych kosztów i mogą być one wykorzystane 

przy tworzeniu LSR na lata 2014-2020, 

• inicjowanie działań integracyjnych, inicjujących i rozszerzających współpracę 
pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami. 

 

Rekomendacje wykorzystane przez LGD: 

• Stowarzyszenie na bieżąco monitoruje status operacji realizowanych przez 

Beneficjentów, 

• opracowano plan i harmonogram tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020, 

• LGD jest na etapie spotkań z mieszkańcami obszaru LSR dotyczących tworzenia LSR 

na lata 2014-2020.  
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