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Streszczenie najważniejszych wyników badania 

 

1. Analiza wykazała, iż proces wdrażania LSR przebiega bez problemów. Nabory 

wniosków przebiegają sprawnie. Poziom realizacji LSR, oceniając go przez pryzmat 

wskaźników realizacji budżetu, znajduje się na dobrym poziomie. Większość 

przedsięwzięć została już zrealizowana i wskaźniki zostały osiągnięte. Pozostałe 

działania znajdują się na etapie realizacji. LGD ZK ogłosiła 35 naborów, z czego 

największym zainteresowaniem cieszyły się nabory na podejmowanie i rozwijanie 

działalności gospodarczej oraz projekty granowe. 

2. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są wystarczająco przejrzyste  

i zrozumiałe dla Wnioskodawców. Podobnie zastosowane kryteria wyboru operacji 

były jednoznaczne i nie budzą większych wątpliwości. Pozwalały także na wybór 

najlepszych wniosków, które były spójne z celami LSR. 

3. Ankietowani beneficjenci bardzo pozytywnie oceniają działalność Biura LGD. 

Zdecydowana większość respondentów korzystała ze wsparcia doradczego 

świadczonego przez pracowników Biura i ocenia go bardzo pozytywnie. Należy 

podkreślić wysokie oceny dotyczące przygotowania merytorycznego pracowników 

LGD oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywane obowiązki. 

4. Stopień realizacji planu komunikacji jest bardzo wysoki. Większość przyjętych 

wskaźników przekroczyło już przyjętą docelową wartość. Pozostałe wskaźniki są na 

bieżąco realizowane i znajdują się blisko poziomu 100%. Pokazuje to, że przyjęty 

sposób komunikowanie się ze społecznością jest efektywny i skuteczny i został 

prawidłowo zaplanowany. 

5. LGD ZK cieszy się dużą rozpoznawalnością na obszarze, a efekty prowadzonych 

działań są zauważalne. Biorący udział w badaniach mieszkańcy potwierdzili,  

iż uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych organizowanych lub/i dofinansowanych ze 

środków LGD oraz korzystali z infrastruktury, której powstanie lub modernizacja były 

dofinansowane z jej środków.  

6. Realizowane przez LGD ZK przedsięwzięcia ukierunkowane na realizację celu 

głównego LSR, rozwój przedsiębiorczości i poprawę warunków na lokalnym rynku 

pracy, włączenie i aktywizowanie grup defaworyzowanych, budowę kapitału 

społecznego, poprawę jakości życia lokalnych społeczności, wykorzystywanie 

lokalnych zasobów i potencjałów obszaru. W ocenie badanych respondentów 

działania wdrożeniowe zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z planem,  

w efekcie uzyskały wysoką ocenę lokalnej społeczności. 

 

Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji 

 

Przedmiotem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego ex-post są efekty realizacji 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.   

LSR stanowiła narzędzie wdrażania na poziomie obszaru, który obejmowała Strategia, 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej RLKS).  Oznacza sposób 

prowadzenia rozwoju lokalnego w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb popartą 

współpracą z lokalną społecznością. Na tej podstawie LSR definiowała cele i kierunki 

działania, przewidywała konkretne przedsięwzięcia skierowane do wszystkich grup interesu 
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obszaru LSR, tj. samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. 

Wspieranie i finansowanie LSR odbywało się z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nadrzędnym celem realizacji LSR było zatem wdrażanie idei RLKS i zasad, które mu 

przyświecają. Są nimi: 

 oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji LSR),  

 terytorialność (LSR przygotowana dla danego, spójnego obszaru),  

 zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup 

interesu),  

 partnerstwo (LGD jako lokalne partnerstwo, w którym aktywnie uczestniczą podmioty 

reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy),  

 innowacyjność (wdrażana w skali lokalnej),  

 decentralizacja zarządzania i finansowania,  

 sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk). 

W praktyce, wdrażanie za pomocą LSR idei RLKS umożliwiło społeczności lokalnej 

wyrażanie swoich problemów, potrzeb i oczekiwań. Zmaterializowały się one w diagnozie  

i wybranych celach rozwoju LSR a następnie jej realizacji, głównie przez wybór operacji, 

które dzięki zgodności z LSR uzyskiwały dofinansowanie z PROW.  

Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacji ex-post jest identyfikacja i ocena 

efektów realizacji LSR przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Osiągnięcie 

wymagało:  

 odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów 

LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, 

na ile obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące;  

 zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim 

stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;  

 oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów 

tego wpływu.  

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono na podstawie: 

1. otrzymanych i pozyskanych danych od LGD w zakresie całego wsparcia Lokalnej 

Strategii Rozwoju w latach 2016 - 2022 LGD Ziemi Kraśnickiej – tj. od dnia 

podpisania umowy na realizacje LSR LGD Ziemi Kraśnickiej do dnia 31 maja 

2022r.,  

2. badań ilościowych i jakościowych prowadzonych w zakresie jej realizacji  

i wdrażania na terenie obszaru LSR LGD Ziemi Kraśnickiej tj. na terenie 9 gmin: 

Gminy Annopol, Gminy Dzierzkowice, Gminy Gościeradów, Gminy Kraśnik, 

Gminy Szastarka, Gminy Trzydnik Duży, Gminy Urzędów, Gminy Wilkołaz  

oraz Gminy Zakrzówek.  

3. procedury monitoringu i ewaluacji stanowiącej załącznik nr 2 do LSR LGD Ziemi 

Kraśnickiej, 
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4. wytycznych Nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach PROW 2014 – 2020. 

Ewaluacja dotyczyła następujących pytań/obszarów badawczych: 

Ocena wpływu na 

główny cel LSR  

 

 

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych 

do niego wskaźników LSR?  

 

Ocena wpływu na 

kapitał społeczny 

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym 

w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie 

w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału 

społecznego w przyszłości? 

  

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane?  

 

 

Turystyka 

i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania 

lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 

kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego?  

 

 

Grupy 

defaworyzowane 

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane 

oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały 

na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 

 

Innowacyjność   W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach 

LSR?  

 

Projekty 

współpracy 

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania 

projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty 

współpracy w przyszłości? 
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Ocena 

funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by 

skuteczniej realizowała LSR? 

 

Ocena procesu 

wdrażania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość dodana 

podejścia LEADER 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się 

zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla 

beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów 

(spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach? 

  

 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między 

nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 

rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 

i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru 

objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 

komplementarne względem siebie lub względem wiodącego 

projektu/tematu określonego w LSR? 

 

Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania. 
 

Badanie ewaluacji ex-post realizowane po zakończeniu konkretnej interwencji, z zasady 

skupia się na ujawnianiu wszystkich istotnych efektów jej wdrażania. Takie podejście jest 

aktualne również dla niniejszego badania. 

Proces prowadzenia ewaluacji wdrażania LSR podzielony został na cztery etapy, tj.: 

 Strukturyzacji, czyli planowaniu badania ewaluacyjnego, 

 Obserwacji, czyli podejmowaniu działań służących gromadzeniu danych, 

 Analizy, czyli analizie zebranych danych ilościowych i jakościowych, 

 Oceniania, czyli formułowania wniosków i rekomendacji.  



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

7 
 

Zastosowaną metodologię badania ewaluacyjnego determinował cel badania, zakres 

czasowy, zakres przedmiotowy oraz zakres przestrzenny. Podstawą wyboru metod  

i narzędzi badawczych były:  

 Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku, 

 Wytyczne nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.05.2022 roku; 

 Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. 

Zakres czasowy badania obejmuje lata realizacji wdrażania PROW, tj. 2014-2021. Przyjęty 

okres ma również związek z wydłużeniem okresu realizacji LSR. Jednocześnie, w badaniu 

uwzględnione zostały efekty pojawiające już w finale wdrażania realizacji strategii, które 

zaistniały do dnia 31 maja 2021. 

Zakres przedmiotowy badania obejmuje cały zakres wsparcia LSR. 

Zakres przestrzenny obejmuje obszar LSR,  tj. gminy wiejskie: Dzierzkowice, Gościeradów, 

Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek oraz gminy miejsko – wiejskie: 

Annopol i Urzędów.  

Metodologia badania ewaluacyjnego opiera się na dwóch typach danych: 

 zastanych, których zbiór obejmuje dane zgormadzone w dostępnych dokumentach 

źródłowych, statystykach publicznych; 

 wywołanych, które zaistniały dzięki wykorzystaniu technik badawczych (ilościowych  

i jakościowych). 

W ramach badania ewaluacyjnego wykorzystano następujące metody i techniki 

badawcze: 

Analiza desk – research  

Metoda wykorzystująca analizę dokumentów i danych zastanych do badania faktów. 

Wykorzystana w badaniu analiza desk – research pozwoliła na zebranie informacji  

o kontekście formalnym wdrażania LSR. Główne źródła analizowanych danych stanowiły 

statystyki publiczne oraz dokumenty będące w posiadaniu LGD ZK. 

Wykorzystywane statystyki publiczne to dane Głównego Urzędu Statystycznego (tu przede 

wszystkim Bank Danych Lokalnych) oraz dane zgromadzone w rejestrach i bazach gmin 

należących do obszaru LSR. Materiały te dostarczyły obiektywnych informacji na temat 

trendów i zmian społeczno – gospodarczych zachodzących na obszarze LSR w okresie 

wdrażania Strategii. Dane pozwalają na prześledzenie tendencji oraz pokazanie dynamiki 

zmian wybranych zjawisk demograficznych i ekonomicznych zachodzących na obszarze 

objętym badaniem. 

Kolejnym źródłem danych do prowadzonej analizy desk - research były dokumenty 

zgormadzone przez LGD ZK w okresie wdrażania LSR. Do najważniejszych należą: raporty 

monitoringowe i sprawozdania z realizacji LSR, informacje o powadzonych naborach, 

wskaźniki realizacji planu komunikacji i działań własnych LGD ZK, dane dotyczące postępu 

rzeczowo – finansowego wdrażania LSR, czy udokumentowanie świadczonego doradztwa. 

Analiza dokumentów i danych zgromadzonych przez LGD ZK wykorzystana została do 

oceny skuteczności działań prowadzonych przez LGD w kontekście celów założonych  

w LSR.  
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Badanie ilościowe – badania ankietowe  

Metodą ilościową zastosowaną w niniejszym badaniu ewaluacyjnym było badanie 

ankietowe z wykorzystaniem: ankiety CAWI skierowanej do mieszkańców obszaru LSR  

oraz ankiety bezpośredniej kierowanej do beneficjentów wsparcia oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych obszaru LGD ZK. Ankietowe badania ilościowe sprawdzają się  

w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych na dużych próbach respondentów. Dane 

gromadzone są za pomocą kwestionariuszy ankiet. Ich celem jest pomiar i ocena wybranego 

zjawiska. W trakcie opracowywania wyników uzyskanych danych wykorzystywane są metody 

statystyczne. Zatem badania ilościowe zrealizowane na potrzeby niniejszej ewaluacji to: 

 Ankieta CAWI – wywiad wspomagany komputerowo (Computer Assisted Website 

Interviewing), polega na wypełnieniu przez respondenta ankiety on-line. Ankieta 

udostępniania była za pośrednictwem strony internetowej LGD ZK, a towarzyszyła jej 

kampania informacyjno – promocyjna na stronach internetowych gmin, należących do 

LGD ZK.  

 Ankieta bezpośrednia – polegała na bezpośrednim udostępnianiu kwestionariusza 

ankiety respondentom w formie papierowej. Ankieta udostępniana była beneficjentom 

wsparcia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach pracy biura  

i gromadzona w specjalnie przeznaczonej do tego celu urnie, celem zachowania 

anonimowości badania. Badaniu towarzyszyła kampania informacyjna prowadzona 

przez pracowników biura, którzy informowali beneficjentów o celu badania  

oraz zachęcali do uczestniczenia w ankietowaniu. 

W ramach prowadzonego badania udało się zgromadzić: 

 105 szt. ankiet wypełnionych przez mieszkańców gmin należących do obszaru LSR, 

 57 szt. ankiet wypełnionych przez  beneficjentów wsparcia oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

Badania ankietowe przeprowadzone zostały w okresie: kwiecień - maj 2022  

Badania jakościowe - Wywiady telefoniczne  

Na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego zostały przeprowadzone 

Indywidualne Pogłębione Wywiady Telefoniczne (TDI) oraz Pogłębione Wywiady 

Indywidualne (IDI). 

W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze 

eksploracyjnym, próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. W 

ramach wywiadów pogłębionych wprowadzane będą do rozmowy kolejne tematy, które 

odpowiednio ukierunkują wypowiedź respondenta i pomogą w ujawnianiu jego rzeczywistych 

odczuć, potrzeb czy sugestii. Przebieg tego badania powinien być rejestrowany / notowany, 

ponieważ w trakcie wywiadu prowadzący jest w stanie pogłębiać uzyskiwane informacje 

kolejnymi pytaniami. 

 Metody te polegają na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy  

z respondentem (za pośrednictwem telefonu lub bezpośredniej). Jej celem jest uzyskanie 

konkretnych informacji w sposób metodyczny i planowy, zgodny z określonym schematem, 

czyli scenariuszem wywiadu. Podczas badanie TDI prowadzący badanie koncentruje się 

przede wszystkim na uzyskiwaniu konkretnych informacji, niż ich szczegółowym pogłębianiu.  



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

9 
 

Dobór próby miał charakter celowy. Wywiady prowadzone były z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, przedstawicielami gmin oraz biura LGD ZK. W wywiadzie 

chodziło głównie o opis sposobu postrzegania LGD ZK i oceny wdrażania LSR. Podczas 

bieżącej analizy realizowanych wywiadów z wybranymi przedstawicielami instytucji czy 

organizacji okazało się, że udało się zidentyfikować około 90% wszystkich kodów już przy  

7 wywiadzie. Badani, mimo różnic sektorowych, opisywali podobną perspektywę oglądu 

przedmiotu badania. Fakt ten wyjaśniany jest jako nasycenie danych, czyli sytuacja, w której 

realizacja dodatkowych wywiadów nie przyczyniłaby się w dużym stopniu do rozwiązania 

problemu badawczego. Przyjmuje się więc, że liczebność badanej próby nie stanowiła 

ograniczenia zakładanych celów badawczych przy analizie i opisie wybranego zjawiska. 

Badanie zostało przeprowadzone przez jednego ankietera i miało charakter anonimowy.  

Badania jakościowe TDI i IDI przeprowadzone zostały w okresie: kwiecień – maj 2022r. 

 

Badania jakościowe - Zogniskowany Wywiad Grupowy  

Zogniskowany Wywiad Grupowy (badania fokusowe FGI – ang. Focus Group 

Interview) jest techniką badawczą polegająca na dyskusji grupy respondentów o zbliżonych 

doświadczeniach, prowadzoną przez moderatora w grupie celowo dobranych osób.  

To metoda badań jakościowych polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych 

podczas prowadzonej dyskusji. Debata jest skoncentrowana wokół określonego tematu, 

bądź kilku tematów. Wywiady grupowe są techniką bardzo dobrze sprawdzającą się  

w trakcie badań ewaluacyjnych. 

Zaletą zogniskowanych wywiadów grupowych jest krótki czas pozyskiwania informacji,  

a także możliwość obserwacji dynamiki postaw respondentów oraz interakcji występujących 

pomiędzy nimi. FGI umożliwia szczegółowe badanie wybranego zagadnienia. W trakcie 

spotkania jest ono szczegółowo omawiane, co umożliwia uzyskanie ciekawych rozwiązań 

stawianych problemów. W trakcie badania prowadzonego na potrzeby niniejszej ewaluacji 

przeprowadzone 2 eksperckie zogniskowane wywiady grupowe, w których dobór 

uczestników był celowy. Pierwszą grupę stanowili przedstawiciele partnerstwa, tj. pracownicy 

biura LGD, członkowie Zarządu, członkowie Rady oraz członkowie Partnerstwa. Druga, 

miała charakter zewnętrzny, a jej uczestnikami byli odbiorcy działań prowadzonych przez 

LGD ZK, tj. beneficjenci wsparcia i wnioskodawcy. 

Każda grupa fokusowa była prowadzona przez moderatora według wcześniej opracowanego 

przez niego scenariusza. Uwzględniał on podział na obszary tematyczne, które zostały 

wskazane także w badaniach ankietowych, stanowiąc ich uzupełnienie i zarazem 

rozszerzenie. Do każdego obszaru zostały przydzielone pytania wprowadzające. Moderator 

wprowadzał pytania uszczegóławiające, adekwatnie do toku rozwijającej się dyskusji.  

Badania jakościowe FGI przeprowadzone zostały w okresie:  31.05.2022r. 

 

 

 

 



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

10 
 

 

 

 

Opis wyników badania wraz z ich interpretacją 

  

Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  

LGD ZK prowadzi swoją działalność na terenie dziewięciu gmin, wchodzących  

w skład powiatu kraśnickiego. Są to gminy wiejskie: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, 

Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek oraz gminy miejsko-wiejskie: Annopol  

i Urzędów. 

Obszar LGD Ziemi Kraśnickiej położony jest w południowo-zachodniej części województwa 

lubelskiego, na granicy z województwem świętokrzyskim. Od północy graniczy z powiatem 

opolskim, od wschodu z powiatem lubelskim, wschodnią część granicy południowej dzieli  

z powiatem janowskim i województwem podkarpackim, natomiast zachodnią  

z województwem świętokrzyskim. Zachodnią granicę obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej 

wyznacza Wisła. 

 

Rysunek 1 Obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

 

Źródło:  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Kraśnickiej 
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Rysunek 2 Gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

Gmina Annopol Gmina Dzierzkowice Gmina Gościeradów Gmina Kraśnik  Gmina Szastarka  

     

Gmina Trzydnik Duży Gmina Urzędów Gmina Wilkołaz Gmina Zakrzówek  

    

 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie portali internetowych poszczególnych samorządów 

 

Tabela 1 Powierzchnia obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

 
powierzchnia (ha) udział w powierzchni ogółem 

Gościeradów 15 929 16,27% 

Annopol 15 113 15,43% 

Urzędów 11 854 12,11% 

Kraśnik 10 466 10,69% 

Trzydnik Duży 10 411 10,63% 

Zakrzówek 9 917 10,13% 

Dzierzkowice 8 729 8,91% 

Wilkołaz 8 170 8,34% 

Szastarka  7 331 7,49% 

Obszar LGD ZK 97 920 100% 

Źródło:  opracowanie własne  

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na okres programowania 

PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej była przygotowywana  
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w oparciu o szeroki proces partycypacji, realizujący jedną z kluczowych zasad podejścia 

LEADER, która jest oddolna inicjatywa.  

W trakcie konsultacji społecznych na etapie tworzenia ewaluowanego dokumentu 

strategicznego wskazano zdiagnozowane problemy i w odniesieniu do nich sformułowano 

cele strategiczne i szczegółowe.  Jako główne problemy obszaru LSR przyjęto: 

 Wyludnianie się obszaru LGD - ujemne saldo migracji, ujemny przyrost 

naturalny. 

 Niewystarczająca ilość osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności. 

 Nierozwinięty sektor przetwórstwa (w szczególności sektora owocowo-

warzywnego). 

 Niski wskaźnik przedsiębiorczości (niewielka ilość oraz słaby potencjał 

istniejących firm, niewielki ich przyrost, kreowanie niewielkiej ilości miejsc pracy). 

 Słaby sektor innowacji (kreatywny).  

 Niekorzystny wskaźnik aktywności zawodowej. 

 Wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych). 

 Nierównomiernie rozmieszczona infrastruktura kultury i rekreacji. 

 Niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna (nierówny dostęp, brak 

regularnego wykorzystania infrastruktury np. świetlic wiejskich, słaba oferta dla 

młodzieży  

i seniorów). 

 Duża ilość gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. 

(Wynika to głównie z braku pracy, niskich płac, patologii, oraz chorób i 

niepełnosprawności). 

 Niewystarczająca infrastruktura okołoturystyczna i brak wypromowanych 

produktów turystycznych. 

 

Cel ogólny i cele szczegółowe LSR przedstawiają się następująco: 

 Cel ogólny - Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD 

 

o Cel 1.1 Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców 

Uzasadnienie z LSR: Cel związany z poprawą warunków na lokalnym rynku pracy jest 

najważniejszym celem szczegółowym, realizującym największą bolączkę mieszkańców 

regionu, czyli wysokie bezrobocie, niskie płace, słabe wsparcie dla osób 

przedsiębiorczych. Grupy docelowe dla tego celu to przedsiębiorcy, osoby które 

zamierzają założyć firmę, w tym grupy defaworyzowane, czyli osoby bezrobotne i osoby 

młode do 34 roku życia. Obszar interwencji to rozwój rynku pracy, poprzez udzielanie 

dotacji na rozpoczynanie lub rozwój przedsiębiorstw i wsparcie Informacyjne. 
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o Cel 1.2 Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego 

Uzasadnienie z LSR: Cel związany ze stworzeniem lepszych warunków do aktywności 

społecznej jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców. Podczas procesu 

partycypacji, najczęściej wskazywano na problemy związane z tym zagadnieniem. Grupy 

docelowe to mieszkańcy, osoby z grup defaworyzowanych, organizacje pozarządowe  

i lokalni liderzy. Obszary interwencji to wsparcie sektora społecznego oraz rozwój kapitału 

społecznego, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i walorów. 

o Cel 1.3 Wzmacnianie pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej 

Uzasadnienie z LSR: Cel związany ze stworzeniem lepszych warunków do życia dla osób 

w trudnej sytuacji życiowej wynika wprost z konsultacji społecznych i jest poparty 

diagnozą. Grupy docelowe to mieszkańcy, osoby z grup defaworyzowanych, natomiast 

działania zmierzać będą do poprawy sytuacji w obszarze wykluczenia społecznego. 

Obszar interwencji to profilaktyka i działania z zakresu wsparcia rodzin dotkniętych 

problemami.  

W szczególności będą to działania wśród młodzieży, a także dla organizacji i lokalnych 

liderów, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie. 

o Cel 1.4 Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD 

Uzasadnienie z LSR: Cel związany z rozwijaniem oferty turystycznej i rekreacyjnej wynika  

z konsultacji społecznych i jest poparty diagnozą. Podobnie jak sąsiednie tereny obszar 

LGD ZK posiada zasoby przyrodnicze, czy kulturowe mogące stanowić bazę dla rozwoju 

lokalnej turystyki. Niestety problemem jest słabe wykorzystanie tych walorów. Niska jakość  

i niewielka liczba produktów turystycznych prowadzi do braku korzyści płynących  

z turystyki. Grupy docelowe to przedsiębiorcy i inne podmioty, które zamierzają tworzyć 

lub rozwijać produkty turystyczne, turyści i mieszkańcy korzystający z nowej infrastruktury 

rekreacji i turystyki. Samorządy rozwijające infrastrukturę rekreacji i turystyki. Obszary 

interwencji to rozwój oferty rekreacji i turystyki poprzez wsparcie podmiotów zajmujących 

się tą problematyką w tym poprzez dotacje, utworzenie wielobranżowej sieci turystycznej  

i promocję. 

o Cel 1.5 Wykonanie LSR  

Cel poświęcony stronie techniczno – organizacyjnej wdrażania LSR.  

 

Grupy docelowe, w tym grupy defaworyzowane objęte LSR to: 

 Młodzież,  

 Bezrobotni, 

 Matki samotnie wychowujące dzieci,  

 Przedsiębiorcy 

 Lokalni liderzy i społecznicy   

 Osoby starsze 

 Turyści  

 Samorządy  

 Lokalna Grupa Działania. 
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Rzeczowy i finansowy postęp realizacji LSR 

Ocena postępu rzeczowo-finansowego wdrażania LSR pozwala sprawdzić pierwsze 

efekty wdrażania Dokumentu. Ewaluacja jest możliwa dzięki danym dotyczącym wskaźników 

wartości produktu, przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć na etapie tworzenia LSR. 

Postęp realizacji LSR obrazują: nabory projektów i poziom zainteresowania naborami, 

stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także działalność LGD ZK w zakresie 

realizacji operacji własnych, projektów grantowych oraz aktywności poza obszarem RLKS. 

Wartość całkowita środków przyznanych na wdrażanie LSR w ramach PROW na lata 

2014 – 2020, zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji z LSR za 2021 wynosi 3 423 300 euro. 

Na etapie wdrażania dokumentu dokonano 14 aktualizacji LSR1. Najważniejsze powody 

aktualizacji to wdrożenie wniosków z monitoringu i ewaluacji on-going w zakresie: rodzajów 

przedsięwzięć, alokacji środków dostępnych dla danego przedsięwzięcia, wskaźników.  

Kluczowe aktualizacje dotyczyły, m.in.: zwiększania środków dla LSR LGD Ziemi 

Kraśnickiej i następowały:  

1) z dniem WZC 30.04.2020r.: wprowadzenie BONUSA za prawidłową realizację 

wskaźników  800 000,00 zł / LSR: 11 050 000,00 zł); 

2) z dniem WZC 28.08.2020r.:  617 452,60 zł - zwiększenie budżetu związane z możliwością 

wykorzystania różnicy kursowej w ramach przewalutowania LSR z PLN na EURO / LSR:  

2 762 500,00 EURO; 

3) z dniem WZC 15.06.2021r.: 2 360 000,00 zł. – zwiększenie budżetu dla działania 

LEADER na działanie 19.2./ LSR: 3 423 300,00 EURO; 

4) z dniem WZC 21.01.2022r. wprowadzenie środków: 716 000,00 zł – zwiększenie o 10% 

na projekty współpracy  dla działania 19.3 w programie LEADER PROW 2014 – 2020 /LSR: 

3 602 300,00 EUR. 

 

Szczegółowe danego dotyczące postępu finansowego wdrażania przedstawia poniża 

tabela, opracowana na podstawie sprawozdań z realizacji z LSR w latach 2016-2021 

przygotowywanych przez Biuro LGD i przedkładanych corocznie do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kolejne aktualizacje umowy nr 00003-6933—UM0310017/15 z dnia 18.052016r. to: 1 aneks z dn. 02.11.2016r.  

– zmiany w LSR; 2 aneks z dn. 18.04.2017r. – zmiany w LSR; 3 aneks z dnia 12.05.2016r. – zmiany w warunkach 
umowy , bez zmian w LSR; 4 aneks z dniia 1 marzec  2018r – zmiany w LSR; 5 aneks z dnia12.06.2018r. – zmiany 
w LSR; 6 aneks z dnia 21.11.2018 – zmiany w LSR; 7 aneks z dnia  31.01.2019r. – zmiany w warunkach umowy, 
bez zmian w LSR; 8 aneks z dnia 03.04.2019r. – zmiany w LSR; 9 aneks z dnia 30.06.2020r. – zmiany w LSR; 10 
aneks z dnia 03.09.2020r.  -  zmiany w warunkach umowy , bez zmian w LSR; 11 aneks z dnia 24.09.2020r.  – 
zmiany w LSR; 12 aneks z dnia 16.10.2020r.  – zmiany w warunkach umowy , bez zmian w LSR – zmiana adresu; 
13 aneks z dnia 05.11.2021 – zmiany w LSR i w warunkach umowy; 14 aneks z dnia 23.02.2022 -  zmiany w LSR 
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Tabela 2 Postęp finansowy realizacji LSR w latach 2016-2021 

Cel ogólny  [EURO] 
Cele 

szczegółowe  
Przedsięwzięcia  

Budżet w 
LSR  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Pomoc 

przyznana 
[%] 

Pomoc 
wypłacona 

[%] 

Pomoc 
przyznana 

[%] 

Pomoc 
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[%] 
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[%] 
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[%] 
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Poprawa 
warunków na 

lokalnym rynku 
pracy poprzez 

wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości i 

podnoszenie 
kompetencji 
mieszkańców 

Bądź przedsiębiorczy wsparcie dla przyszłych 
przedsiębiorców 1.1.1 

      1 025 845,59     0,00% 0,00% 29,00% 0,00% 49,57% 39,48% 79,74% 53,88% 62,77% 54,52% 60,72% 49,62% 

Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie ziemi kraśnickiej 1.1.2 

         435 116,37     0,00% 0,00% 60,76% 0,00% 63,38% 27,16% 72,08% 51,66% 91,64% 53,18% 73,84% 60,10% 

Podniesieniu poziomu wiedzy i kompetencji 
mieszkańców obszaru LGD na lokalnym rynku 
pracy 1.1.3 

      6 250 000,00     0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stworzenie 
warunków do 
aktywności na 
rzecz rozwoju 

lokalnego 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych 1.2.1 

         161 422,00     0,00% 0,00% 17,81% 0,00% 79,73% 0,00% 100,00% 99,56% 83,97% 88,03% 53,98% 56,95% 

Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 
LGD Ziemi Kraśnickiej 1.2.2 

         271 762,13     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,39% 0,00% 98,40% 28,17% 61,45% 49,85% 69,59% 49,82% 

Wzmocnienie potencjału organizacji 
pozarządowych i lokalnych liderów 1.2.3 

           23 492,38     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 93,61% 100,00% 93,03% 100,00% 

                750,00     0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Wzmacnianie 
pomocy dla osób w 

trudnej sytuacji  
życiowej 

Działania sprzyjające ochronie zdrowia 
profilaktyce zdrowotnej przeciwdziałania 
zjawiskom patologicznym i antyspołecznym 1.3.1 

           11 194,70     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,23% 0,00% 97,62% 97,56% 

             3 750,00     0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 136,00% 

Poprawa oferty 
turystycznej na 
obszarze LGD 

Utworzenie sieci - ziemia kraśnicka 1.4.1                         -       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Promocja oferty turystycznej, walorów 
przyrodniczo- krajobrazowych oraz kulturowych 
ziemi kraśnickiej 1.4.2 

         197 948,73     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,10% 0,00% 46,35% 0,00% 53,34% 29,41% 

Wsparcie rozwoju i tworzenie nowych produktów 
turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, 
lokalne tradycje w tym kulinarne oraz lokalne 
zasoby 1.4.3 

         100 597,35     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,17% 0,00% 6,17% 0,00% 5,46% 0,00% 16,29% 5,24% 

Wsparcie infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi 
Kraśnickiej 1.4.4 

         662 620,75     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,51% 0,00% 74,06% 58,18% 96,31% 72,01% 77,66% 64,74% 

                500,00     0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Wykonanie LSR Sprawna realizacja LSR 1.5          522 050,00     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 54,13% 100,00% 56,69% 100,00% 84,57% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 
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Tabela 3 Postęp rzeczowy realizacji LSR w latach 2016 – 2021 - wskaźniki obowiązkowe PROW_ część 1 

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność 

Nazwa wskaźnika  Dezagregacja 
Rodzaj 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Realizacja  2016 Realizacja  2017 Realizacja 2018 Realizacja  2019 Realizacja 2020 Realizacja 2021 

U P U P U P U P U P U P 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
polegających na 

utworzeniu 
nowego 

przedsiębiorstwa 

Ogółem  Produkt Sztuka  0 0 10 0 19 14 32 21 39 32 47 38 

Osoby niepełnosprawne 
– posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności  
Produkt Sztuka  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoby bezrobotne – 
zarejestrowane w 

urzędzie pracy  
Produkt Sztuka 0 0 0 0 11 9 19 11 22 9 26 21 

Osoby powyżej 50 roku 
życia  

Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoby młode do 
ukończenia 25 roku życia  

Produkt Sztuka 0 0 0 0 2 2 9 4 10 8 10 10 

Mężczyźni Produkt Sztuka 0 0 9 0 13 10 20 13 25 20 31 26 

Kobiety  Produkt Sztuka 0 0 1 0 6 5 12 8 14 12 16 13 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
polegających na 

rozwoju 
istniejącego 

przedsiębiorstwa 

- Produkt Sztuka  0 0 6 0 9 2 9 5 13 7 9 7 

Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy 

Ogółem Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 22 0 33 18 48 32 60 45 65 52 

Kobiety  Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 13 8 18 12 21 16 23 17 

Mężczyźni  Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 20 11 30 20 39 29 42 35 

Osoby niepełnosprawne 
– posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności  
Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoby bezrobotne – 
zarejestrowane w 

urzędzie pracy  
Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 25 10 32 21 35 27 37 30 

Osoby powyżej 50 roku 
życia  

Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osoby młode do 
ukończenia 25 roku życia  

Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

0 0 0 0 3 3 11 6 12 11 12 12 

Liczba 
utrzymanych 
miejsc pracy 

Ogółem  Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

    46,5 0 66,25 20,39 76,45 52,52 103,23 67,83 102,55 76,08 

Kobiety  Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

    0 0 23,15 11 33,01 22,08 42,04 21,39 43,11 28,64 

Mężczyźni  Rezultat 

Ekwiwalent 
pełnego 

czasu pracy 
(EPC) 

    0 0 42,71 11 43,44 30,44 61,19 46,44 59,44 47,44 

Liczba sieci 
w zakresie usług 
turystycznych, 

które otrzymały 
wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

- Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liczba podmiotów 
w ramach sieci 

w zakresie usług 
turystycznych 

- Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Liczba sieci 
w zakresie krótkich 

łańcuchów 
żywnościowych lub 
rynków lokalnych, 

które otrzymały 
wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Liczba podmiotów 
w ramach sieci 

w zakresie krótkich 
łańcuchów 

żywnościowych lub 
rynków lokalnych, 

które otrzymały 
wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

- Produkt Sztuka X   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba nowych 
inkubatorów 

(centrów) 
przetwórstwa 

lokalnego 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba 
zmodernizowanych 

inkubatorów 
(centrów) 

przetwórstwa 
lokalnego 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Liczba podmiotów 
korzystających 
z infrastruktury 

służącej 
przetwarzaniu 

produktów rolnych 
rocznie 

- Rezultat Sztuka X   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Długość 
wybudowanych lub 

przebudowanych 
dróg 

Ogółem  Produkt Kilometr     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drogi wybudowane  Produkt Kilometr     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drogi przebudowane  Produkt Kilometr     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Liczba osób 
korzystających 

z nowej lub 
przebudowanej 
infrastruktury 

drogowej 
w zakresie 
włączenia 

społecznego 

- Rezultat Osoba     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba godzin pracy 
wolontariuszy 

zaangażowanych w 
realizację operacji 

- Rezultat Osoba     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło:  opracowanie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

 

 

Tabela 4 Postęp rzeczowy realizacji LSR w latach 2016 – 2021 - wskaźniki obowiązkowe PROW_ część 2 



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

19 
 

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność 

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

Nazwa 
wskaźnika  

Dezagregacja 
Rodzaj 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Realizacja 2016 Realizacja  2017 Realizacja 2018 Realizacja 2019 Realizacja 2020 
Realizacja  (w 

jednostce miary) 

U P U P U P U P U P U P 

Liczba szkoleń - Produkt Sztuka     0 0 5 0 7 0 7 7 7 7 

Liczba osób 
przeszkolonych 

- Rezultat Osoba      0 0 200 0 227 0 227 227 227 227 

Liczba osób 
oceniających 
szkolenia jako 
adekwatne do 

oczekiwań 

- Rezultat Osoba X   0 0 200 0 227 0 227 227 227 227 

Liczba nowych 
obiektów 

infrastruktury 
turystycznej 

i rekreacyjnej 

Ogółem  Produkt Sztuka 0 0 0 0 15 0 25 16 25 18 24 24 

Obiekty noclegowe Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Obiekty gastronomiczne  Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

Produkt Sztuka 0 0 0 0 15 0 24 15 24 17 24 24 

Liczba 
przebudowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

i rekreacyjnej 

Ogółem  Produkt Sztuka 0 0 0 0 2 0 3 2 9 4 9 4 

Obiekty noclegowe Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty gastronomiczne  Produkt Sztuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

Produkt Sztuka 0 0 0 0 2 0 3 2 9 4 9 4 

Liczba nowych 
miejsc 

noclegowych 
- Produkt Sztuka     0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Liczba osób, 
które skorzystały 
z nowych miejsc 

noclegowych 
w ciągu roku 

w nowych lub 
przebudowanych 

obiektach 
turystycznych 

- Rezultat Osoba X   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Długość 
wybudowanych 

lub 
przebudowanych 

ścieżek 
rowerowych 

i szlaków 
turystycznych 

Ogółem  Produkt Kilometr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ścieżki rowerowe  Produkt Kilometr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szlaki turystyczne  Produkt Kilometr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba zabytków 
poddanych 

pracom 
konserwatorskim 

lub 
restauratorskim 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
obejmujących 
wyposażenie 

mające na celu 
szerzenie lokalnej 

kultury i 
dziedzictwa 
lokalnego 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 13 0 13 0 28 13 

Liczba 
podmiotów 
wspartych w 

ramach operacji 
obejmujących 
wyposażenie 

mające na celu 
szerzenie lokalnej 

kultury i 
dziedzictwa 
lokalnego 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 13 0 13 0 28 13 

Liczba wydarzeń 
/ imprez 

- Produkt Sztuka     0 0 0 0 10 0 10 0 17 10 



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

20 
 

 Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
ukierunkowanych 

na innowacje 

- Produkt Sztuka 0 0 2 0 39 12 57 38 69 52 62 61 

Źródło:  opracowanie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

Postęp wdrażania LSR był stale monitorowany przez LGD ZK i poddawany badaniu 

ewaluacji wewnętrznej, prowadzonemu z wykorzystaniem techniki warsztatu refleksyjnego. 

Uczestnikami warsztatu  byli przedstawiciele Zarządu LGD ZK, Biura LGD ZK, Rady LGD 

ZK, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Łącznie przeprowadzono  

5 warsztatów refleksyjnych za lata 2017-2021. Główne wnioski to m.in.: 

1) 2017 rok 

 sygnalizowanie opóźnień niezależnych od LGD ZK; 

 zgłaszanie potrzeby większego monitoringu beneficjentów; 

 dokonano oceny jakości składanych wniosków; stwierdzono, że jest ona mocno 

zróżnicowana, co utrudnia ocenę; 

 pozytywnie oceniano kryteria oceny wniosków w zakresie zgodności z celami LSR, 

jako jednoznaczne, obiektywne i pozwalające wybrać najlepsze wnioski; 

zdecydowano na korektę kryterium innowacyjności;  

 nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń do działań bieżących LGD; przyjęto, iż kierunki 

działań są bardzo potrzebne i skutecznie docierają do mieszkańców w tym grup 

defaworyzowanych wymienionych w LSR; podkreślono zaangażowanie biura oraz 

Zarządu LGD w proces doradczy oraz pomoc w uzupełnieniach przy wnioskach. 

 

2) 2018 rok  

 oceniono zgodność postępu wdrażania LSR z przyjętym harmonogramem; 

 w zakresie zgodność z potrzebami mieszkańców, uznano, iż te ulegają zmianie,  

a wnioskodawcy muszą odpowiadać na cele wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju 

co nie zawsze jest zgodne z potrzebami; 

 uznano, iż procedury naboru, wyboru i realizacji LSR są przyjazne dla beneficjentów; 

 podkreślono dobrą politykę informacyjną, wzrost stopnia rozpoznawalności LGD  

oraz wysoki poziom merytoryczny pracy doradczej biura LGD; 

 

3) 2019 rok  

 podkreślono, iż opóźnienia spowodowane są czynnikami niezależnymi od działań 

LGD; 

 zdecydowano się zwiększyć doradztwo przy wypełnianiu wniosków;  

 podkreślono, iż wnioskodawcy nie zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów oceny; 

 wskazano możliwości przeniesienia oszczędności ze zrealizowanych działań  

i wykorzystanie ich w innych przedsięwzięciach; wskazano na konieczność dalszego 

utrzymywania wysokiego poziomu obsługi potencjalnych beneficjentów; 

 

4) 2020 rok 

 podtrzymano wnioski z poprzednich lat; 

 wskazano możliwości przeniesienia oszczędności ze zrealizowanych działań  

i wykorzystanie ich w innych przedsięwzięciach;  
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5) 2021 rok 

 potwierdzono, iż wykonanie zaplanowanego wskaźnika i finansowania żadnej  

z pozycji zaplanowanej do zrealizowania nie jest zagrożona na dzień 

przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego; LGD realizuje działania i ogłasza nabory 

zgodnie z harmonogramem; 

 pokreślono wysoką jakość pracy Biura; 

 podkreślono przejrzystość procedur oraz kryteriów oceny; 

 wysoko została oceniona polityka informacyjna LGD,  w szczególności w odniesieniu 

do grup defaworyzownaych; 

 wskazano możliwości przeniesienia oszczędności ze zrealizowanych działań  

i wykorzystanie ich w innych przedsięwzięciach. 

W okresie pandemii COVID-19, w latach 2020 – 2021  nabory były prowadzone zgodnie  

z harmonogramem. Biuro LGD ZK świadczyło usługi doradztwa hybrydowo, a wnioski 

składane były z zastosowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W apogeum fali 

koronawirusa wdrożono także hybrydowy model pracy. Komunikacja z mieszkańcami, 

beneficjentami pozostała niezaburzona z uwagi na od dawna dostępne formy komunikacji 

zdalnej (telefony, e-maile, Facebook – messenger). Z uwagi na brak możliwości realizacji  

w 2020 roku projektów międzynarodowych i krajowych, na które Stowarzyszenie pozyskało 

zewnętrzne dofinansowanie, Zarząd skierował je do realizacji  w kolejnych latach, 

równocześnie pozyskując środki na kolejne inicjatywy. 

Nabory  
Na dzień prowadzenia badania ewaluacyjnego LGD ZK ogłosiło 35 naborów na 

projekty w ramach zaplanowanych w LSR przedsięwzięć w PROW 2014-2020. W ramach 

tylko jednego naboru nie wpłynął żaden wniosek  tj. z zakresu  rozwoju działalności  

w zakresie turystyki - nabór nr 5/2019 dotyczący operacji 200 tys. zł. W ramach 

napływających informacji ze środowiska lokalnego głównym powodem była przede 

wszystkim forma wsparcia, czyli refundacja – czyli wypłata po zrealizowanej operacji.  

W znacznej większości naborów liczba złożonych wniosków przewyższała alokację 

przeznaczoną na konkurs. W praktyce przełożyło się to na różnicę między liczbą złożonych 

operacji, a liczbą wybranych, umieszczonych na liście rankingowej. Fakt ten potwierdza 

dobrą diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców przeprowadzoną na etapie prac nad LSR 

oraz skuteczność prowadzonych przez Stowarzyszenie działań informacyjno – edukacyjnych 

podejmowanych już na etapie wdrażania LSR. Obszary cieszące się największym 

zainteresowaniem to: Podejmowanie działalności gospodarczej (premie 100 tys., 50 tys.) 

oraz Projekt grantowy na operacje obejmujące wyposażenie organizacji pozarządowych.  
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Tabela 5 Zestawienie naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach PROW 2014 -2020 

rodzaj działania  

liczba 

złożonych 

operacji  

liczba 

wybranych 

operacji  

liczba 

wybranych 

poza 

limitem  

liczba 

niewybranych  

(tzn.: nie 

osiągnęła 

min. liczby 

punktów 

mimo, że była 

zgodna z LSR 

i z 

ogłoszeniem) 

uwagi  

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys. - nabór nr 

1/2016 
15 10 0 2 

3 niezgodna 

z 

ogłoszeniem  

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 100 tys. - nabór nr 

1/2016 
15 13 8 1 

1 niezgodna 

z 

ogłoszeniem  

Rozwój działalności gospodarczej  - nabór nr 2/2016  19 17 8 0 

1 niezgodna 

z 

ogłoszeniem; 

1 się wycofał 

przed oceną 

Wzmocnienie kapitału społecznego - nabór nr 1/2017  6 5 0 0 

1 niezgodna 

z 

ogłoszeniem  

Grant na operacje o charakterze międzypokoleniowym - nabór 2/2017/G 13 13 0 0   

Rozwój działalności w zakresie turystyki - nabór nr 3/2017 (operacja 200 

tys.) 
1 1 0 0   

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys. - nabór nr 

4/2017 
21 19 0 1 

1 niezgodna 

z 

ogłoszeniem  

Grant na operacje o charakterze aktywizacyjnym - nabór nr 5/2017/G 2 0 0 0 

suma tych 

wniosków nie 

przekroczyła 

50 tys. zl i nie 

pozwoliło to 

złożyć 

projektu 

grantowego 

do UMWL 

WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI 

KRAŚNICKIEJ - ogłoszenie nr 6/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej - w skrócie - dla Gmin, ale mogły tez się 

ubiegać org. pozarządowe 

14 14 0 0   

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys. - nabór nr 

1/2018 
9 7 1 0 

1 wycofał się 

przed oceną  

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 100 tys. - nabór nr 

2/2018 
5 0 0 1   

Rozwój działalności gospodarczej  - nabór nr 3/2018  9 7 1 0 
1 wycofał się 

przed oceną  

WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI 

KRAŚNICKIEJ - ogłoszenie nr 4/2018 w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej - w skrócie - dla Gmin, ale mogły tez się 

ubiegać org. pozarządowe 

anulowano          

Grant na operacje o charakterze aktywizacyjnym - nabór nr 5/2018/G 20 20 0 0   

Grant na operacje o charakterze edukacyjnym - nabór nr 6/2018/G 5 5 0 0   
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Rozwój działalności gospodarczej w obszarze turystyki - nabór nr 7/2018 -  

REFUNDACJA PODNIESIONYCH WYDATKÓW W WYSOKOŚCI  NIE 

WYŻSZEJ NIŻ 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI. 

Pomoc przyznawana jest do kwoty nieprzekraczającej  25tys. zł. Minimalna  

całkowita wartość operacji wynosi nie mniej  niż 50 tys. zł. Bez wymogu 

tworzenia miejsca pracy. 

1 1 0 0   

WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI 

KRAŚNICKIEJ - ogłoszenie nr 8/2018 w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej - w skrócie - dla Gmin, ale mogły tez się 

ubiegać org. pozarządowe 

3 3 0 0   

Rozwój działalności gospodarczej w obszarze turystyki - nabór nr 9/2018 -  

REFUNDACJA PODNIESIONYCH WYDATKÓW W WYSOKOŚCI  NIE 

WYŻSZEJ NIŻ 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI. 

Pomoc przyznawana jest do kwoty nieprzekraczającej  25tys. zł. Minimalna  

całkowita wartość operacji wynosi nie mniej  niż 50 tys. zł. Bez wymogu 

tworzenia miejsca pracy. 

1 1 0 0   

Grant 1/2019/G- na operacje obejmujące wyposażenie organizacji  23 13 10 0   

Grant 2/2019/G - na operacje w zakresie wydarzeń i publikacji  17 17 0 0   

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys. - nabór nr 

3/2019 
13 13 0 0   

WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI 

KRAŚNICKIEJ - ogłoszenie nr 4/2019 w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej - w skrócie - dla Gmin, ale mogły tez się 

ubiegać org. pozarządowe 

2 2 0 0   

Rozwój działalności w zakresie turystyki - nabór nr 5/2019 (operacja 200 

tys.) 

nie 

wpłynął 

żaden 

wniosek 

        

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 100 tys. - nabór nr 

6/2019 
4 4 2 0   

Rozwój działalności gospodarczej  - nabór nr 7/2019  1 1 0 0   

Grant na operacje sprzyjające ochronie zdrowia , profilaktyce zdrowotnej, 

przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i antyspołecznym 1/2020/G 
7 7 0 0   

Rozwój działalności gospodarczej - nabór nr 2/2020  3 3 0 0   

Rozwój działalności w zakresie turystyki - nabór nr 3/2020 (operacja 200 

tys.) 
1 1 0 0   

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys. - nabór nr 

4/2020 
9 9 0 0 

1 wycofał się 

po ocenie 

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 100 tys. - nabór nr 

5/2020 
6 6 2 0   

Grant na operacje obejmujące wyposażenie organizacji  - nabór nr 

6/2020/G 
16 16 0 0   

Grant na operacje w zakresie publikacji i wydarzeń - nabór nr 7/2020/G 13 11 2 0   

Podejmowanie działalności gospodarczej  - nabór nr 1/2022; Premia 50 

tys.  
9 8 0 0 

1 wycofał się 

przed oceną  

Nabór nr 2/2022/G na operacje wyposażenia organizacji  17 14 3 0   

Nabór nr 3/2022/G na operacje w zakresie wydarzeń i publikacji  15 15 0 0   

Źródło:  opracowanie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

W związku z faktem, iż wdrażanie LSR ma charakter kroczący przekłada się na 

dokonywaną w ramach monitoringu aktualizację przedsięwzięć, alokacji środków 

przeznaczonych na dane przedsięwzięcie oraz wskaźników. Czyniona przez pracowników 

biura analiza poziomu wdrażania przedsięwzięć, wnioski z warsztatów refleksyjnych oraz 

badanie potrzeb potencjalnych wnioskodawców pozwoliło na aktualizację LSR w zakresie 

zgodnym z oczekiwaniami obszaru LSR. Najważniejsze zmiany dokonywane w tym 

kontekście dotyczyły kierowania środków finansowych na przedsięwzięcia cieszące się 
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zainteresowaniem wnioskodawców (czyli do obszarów, w których liczba złożonych wniosków 

przewyższa dostępną alokację) z oszczędności powstałych na przedsięwzięciach 

zrealizowanych zgodnie z założonym pierwotnie planem. 

Tabela 6 Poziom zainteresowania działaniami LSR - zestawienie zbiorcze złożonych operacji 

rodzaj działania  

liczba 

złożonych 

operacji  

liczba 

wybranych 

operacji  

liczba 

wybranych 

poza 

limitem  

liczba 

niewybranych  

poziom 

nasycenia2  

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 50 tys.  76 66 1 3 5,26% 

Podejmowanie działalności gospodarczej - Premia 100 tys.  30 23 12 2 46,67% 

Rozwój działalności gospodarczej   32 28 9 0 28,13% 

Rozwój działalności w zakresie turystyki  (operacja 200 tys.) 2 2 0 0 0,00% 

Rozwój działalności gospodarczej w obszarze turystyki  -  

REFUNDACJA PODNIESIONYCH WYDATKÓW W WYSOKOŚCI  

NIE WYŻSZEJ NIŻ 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

OPERACJI. Pomoc przyznawana jest do kwoty 

nieprzekraczającej  25tys. zł. Minimalna  całkowita wartość 

operacji wynosi nie mniej  niż 50 tys. zł. Bez wymogu tworzenia 

miejsca pracy. 

2 2 0 0 0,00% 

Wzmocnienie kapitału społecznego (chodziło o inwestycje dla 

org. pozarządowych) 
6 5 0 0 0,00% 

WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI I REKREACJI ZIEMI 

KRAŚNICKIEJ - w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w skrócie - dla Gmin, ale 

mogły tez się ubiegać org. pozarządowe 

19 19 0 0 0,00% 

Grant na operacje o charakterze międzypokoleniowym  13 13 0 0 0,00% 

Grant na operacje o charakterze aktywizacyjnym  20 20 0 0 0,00% 

Grant na operacje o charakterze edukacyjnym  5 5 0 0 0,00% 

Grant na operacje obejmujące wyposażenie organizacji  56 43 13 0 23,21% 

Grant na operacje w zakresie wydarzeń i publikacji  45 43 2 0 4,44% 
Grant na operacje sprzyjające ochronie zdrowia , profilaktyce 

zdrowotnej, przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i 

antyspołecznym 

7 7 0 0 0,00% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

Zestawienie zbiorcze złożonych w ramach działań zaplanowanych w LSR operacji 

pokazuje poziom nasycenia obszaru LSR oferowanym wsparciem. Na mocne podkreślenie 

zasługują działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Najwyższy poziom nasycenia wykazuje działanie skierowane do osób pragnących założyć 

działalność gospodarczą, gdzie wartość wsparcia jest wysoka, umożliwia zaplanowanie 

konkretnych wydatków o charakterze inwestycyjnym i stanowi realną konkurencję dla 

kredytów inwestycyjnych. Poziom nasycenia działaniem „Podejmowanie działalności 

gospodarczej – premia 100 tys. zł” jest najwyższy, wynosi 46,67%. W praktyce oznacza to, 

że działanie to cieszyło się najwyższym zainteresowaniem i na obszarze LSR występują 

wnioskodawcy, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą, a których pomysły nie 

                                                           
2
 Poziom nasycenia – oznacza % udział wniosków złożonych wybranych poza limitem i niewybranych w 

stosunku do liczby wniosków ogółem; wartość wskaźnika powyżej 0,00% oznacza poziom niezaspokojonych 
potrzeb wnioskodawców w danym działaniu   
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otrzymały wsparcia finansowego. Podkreślenia wymaga również ilość wybranych operacji 

poza dostępnym w naborze limitem. Warto zwrócić uwagę, że niższy poziom nasycenia 

wykazuje działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej – premia 50 tys. zł”, tj. 5,26%. 

Jednak działanie to cieszyło się najwyższym zainteresowaniem (76 łącznie złożonych 

operacji). 

Kolejnymi działaniami cieszącymi się dużym zainteresowaniem wnioskodawców są projekty 

grantowe. W ramach LSR zaplanowano 6 typów projektów grantowych. Najwyższy poziom 

nasycenia wykazuje działanie „Grant na operacje obejmujące wyposażenie organizacji” – 

23,21%, co jest dowodem na najwyższe zainteresowanie tym typem wsparcia przez  

mieszkańców i organizacje pozarządowe. Łącznie w ramach tego działania złożono 56 

operacji i aż 13 znalazło się poza limitem. Kolejnym cieszącym się zainteresowaniem 

projektem grantowym jest „Grant na operacje w zakresie wydarzeń i publikacji” –  

w odpowiedzi na nabór wpłynęło 45 operacji, z czego 43 zostało wybranych do wsparcia  

a 2 znalazły się poza limitem. 

Dane pozyskane z naborów pokazują, iż relatywnie niewiele operacji złożonych w ramach 

naboru nie zostało wybranych do dofinasowania ze względu na niską ocenę wniosku (nie 

uzyskanie minimalnej wymagalnej ilości punktów w ramach naboru). Fakt ten potwierdza 

wysoką jakość świadczonego przez Biura LGD ZK doradztwa. Dokumentacja 

wnioskodawców korzystających z usług doradczych Biura charakteryzuje się wyższą 

jakością, szczególnie w odniesieniu do kompletności dokumentów (załączników) i informacji 

potwierdzających zgodność z kryteriami LSR. 

 

Projekty współpracy  
Projektem współpracy jest projekt, który zakłada wspólną realizację działań przez 

partnerów z różnych regionów (projekt międzyregionalny) lub krajów (projekt 

międzynarodowy). Projekty współpracy podejmowane przez LGD ZK realizowane wspólnie  

z innymi Lokalnymi Grupami Działania  przyczyniały się do osiągnięcia celów zawartych  

w LRS. Podstawowym założeniem tak realizowanych projektów było wykorzystanie wiedzy  

i doświadczenia partnerskich Lokalnych Grup Działania zaangażowanych w realizację 

projektu.  

Główną ideą projektów było wykorzystywanie gotowych i stosowanych w innych LGD 

rozwiązań oraz adaptowanie, bądź też wypracowywanie nowych rozwiązań przy udziale 

partnerów, w tym wspólne rozwiązanie problemów, z którymi borykają się wszystkie 

uczestniczące w projekcie LGD. Podstawą realizacji projektów współpracy było finansowane 

z PROW działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: 19.2 – Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Współdziałanie LGD ZK z innymi LGD miało również podstawy w Porozumieniu 

o współpracy zawartym w dniu 8 października 2009 r. pomiędzy Lokalnymi Grupami 

Działania z obszaru Województwa Lubelskiego. Celem porozumienia jest współpraca między 

działającymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa lubelskiego na rzecz 

rozwoju inicjatywy LEADER, a obszarów wiejskich i wzajemnej pomocy. W związku  

z obostrzeniami sanitarnymi, wynikającymi z trwającej w latach 2020 – 2021 pandemii wirusa 

SARS CoV2, wdrażanie projektów współpracy zostało przesunięte na rok 2022. Dodatkowo, 
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przesunięcia realizacji międzynarodowego projektu współpracy spowodowane było 

intensywnymi działaniami LGD ZK związanymi z realizacją pozostałych wskaźników  

z obszaru przedsiębiorczości ogłaszanych jako konkursy od początku okresu programowania 

oraz skupieniem działań Biura LGD ZK na realizacji projektów współpracy wspierających 

rozwój i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o innowacyjne pomysły, 

lokalne tradycje oraz lokalne zasoby. 

Realizowane przez LGD ZK projekty współpracy to:  

W trakcie realizacji jest projekt współpracy o nazwie Zasmakuj w Tradycji” -  Lubelski Szlak 

Kulinarny, którego celem jest utworzenie szlaku kulinarnego na terenie LGD Ziemi 

Kraśnickiej, LGD Krasnystaw Plus, LGD „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego, LGD „Ziemia 

Biłgorajska” i LGD „Kraina Wokół Lublina”. Jego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej 

obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu o walory kulturowe,  

w tym tradycje kulinarne. W ramach projektu współpracy powstanie Szlak Kulinarny, który 

tworzyć będą podmioty oferujące turystom oraz mieszkańcom wysokiej jakości produkty 

żywnościowe charakterystyczne dla naszego regionu. Wszystkie działania związane  

z utworzeniem i promocją szlaku zaplanowane są od marca do grudnia 2022 roku. 

Przynależność do Lubelskiego Szlaku Kulinarnego to między innymi działania promocyjne 

pod wspólna marką, możliwość rozwoju własnej działalności  

z uwzględnieniem wykorzystania potraw i produktów tradycyjnych oraz wkład  

w popularyzację dań regionalnych oraz turystyki kulinarnej na Lubelszczyźnie. Efektem 

realizowanego projektu będzie wzrost liczby osób korzystających z obiektów 

gastronomicznych i noclegowych na obszarze partnerskich LGD w związku z powstaniem 

nowej atrakcji turystycznej „szlaku kulinarnego”. 

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane i zrealizowane liczne promocyjne 

pokazy kulinarne na terenie podmiotów, które do niego przystąpiły, poza tym zostały 

zorganizowane m.in. jednodniowe wyjazdy studyjne, czy tez warsztaty kulinarne. W ramach 

promocji oprócz publikacji i innych materiałów promujących projekt, na którego potrzeby 

został zaprojektowany indywidualny logotyp projektu oraz utworzona strona internetowa  

w ramach realizacji projektu zaplanowana jest produkcja 5 odcinków filmu promującego 

szlak kulinarny. 

Z końcem roku 2022 zostanie podjęta realizacja kolejnych projektów współpracy. 

Zintegrowanie działań znajdzie odzwierciedlenie w utworzeniu szlaku turystyczno - 

rowerowego Greenways we współpracy z innymi LGD. Ideą projektu jest połączenie za 

pomocą szlaku największych atrakcji turystycznych, w tym z obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej, 

do których należą interesujące miejsca, bogate w np. zasoby historyczne, przyrodnicze  

i kulturowe.  

Kolejny projekt współpracy – międzynarodowy, ma na celu zwiększenie aktywności lokalnych 

środowisk   partnerskich LGD poprzez komplementarne działania upowszechniające i 

promujące  działalność gospodarczą, dziedzictwo kulturowe, usługi turystyczne oraz 

inicjatywy zwiększające integrację społeczną wśród partnerów projektu, instytucji oraz 

organizacji skupionych wokół projektu poprzez zaobserwowane przykłady dobrych praktyk, 

które pozwolą na wszechstronny rozwój obszarów partnerskich LGD  bazujących na 

lokalnych zasobach.  



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

27 
 

Projekty grantowe 

Projekt granowy (dalej grant) jest operacją, w której LGD udziela innym podmiotom 

grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. Granty to nowa forma 

wsparcia, która była dostępna w ramach EFRROW za pośrednictwem lokalnych grup 

działania. W okresie programowania 2014-2020 realizacja projektów grantowych była 

możliwa jeśli takowe zostały zaplanowane w LSR, tj. wskazano przy danym przedsięwzięciu, 

iż będzie mogło być realizowane przez projekt granowy.  

Sama realizacja granu miała charakter wieloetapowy. Przede wszystkim LGD ZK ogłaszało 

otwarty nabór wniosków o powierzenie granów a następnie przeprowadzało wybór 

grantobiorców.  Taka forma wsparcia pozwoliła na realizację projektów komplementarnych  

i powiązanych celem.  

W ramach wdrażanej LSR realizowano następujące projekty granowe: 

Tabela 7 Wykaz realizowanych projektów grantowych 

Przedsięwzięcie Ramowy opis Liczba grantobiorców Efekty 

Tytuł Projektu grantowego: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej (Nabór 2/2022/G) 

1.2.2.Podniesienie aktywności 

społecznej mieszkańców LGD 

Ziemi Kraśnickiej 

W ramach projektu grantowego został 

zakupiony sprzęt/stroje/instrumenty 

muzyczne, które zostaną wykorzystane 

podczas wydarzeń skierowanych do 

mieszkańców obszaru LSR. Wnioskodawcami 

są: fundacje, stowarzyszenia, jednostki 

samorządu terytorialnego. Grantobiorcy 

zostali już wybrani ale realizacja granu trwać 

będzie do  marca 2023. 

Odbiorcami projektu grantowego będą osoby 

młode do 34 roku życia, osoby bezrobotne, 

osoby bezrobotne, kobiety samotnie 

wychowujące dzieci. 

 

14 - zakup wyposażenia 

- organizacja 182 

ogólnodostępnych wydarzeń 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Publikacje i wydarzenia promujące walory Ziemi Kraśnickiej (Nabór 3/2022/G) 

1.4.2. Promocja oferty 

turystycznej,  

walorów przyrodniczo  

krajobrazowych oraz  

kulturowych ziemi  

kraśnickiej. 

Operacje mają  charakter promocyjny, 

uczestniczyć w nich będą mieszkańcy 

obszaru LSR. Zostaną wydane publikacje 

oraz będą zorganizowane 

wydarzenia/imprezy promujące ofertę 

turystyczną, walory przyrodniczo - 

krajobrazowe oraz kulturowe ziemi 

kraśnickiej. Wnioskodawcami byli: Fundacje, 

Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, osoby fizyczne. Projekty te 

przeszły pozytywnie ocenę Rady LGD i 

zostały wpisane na listę projektów wybranych 

do dofinansowania ich realizacja 

zaplanowana jest do marca 2023. 

Odbiorcami projektu grantowego będą osoby 

młode do 34 roku życia, osoby bezrobotne 

oraz matki samotnie wychowujące dzieci 

15 - organizacja 9 ogólnodostępnych 

wydarzeń 

- opracowanie i wydruk 5 

publikacji  

- liczba odbiorców działań – 

23 336 osób 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Podniesienie aktywności społecznej na terenie LGD Ziemi Kraśnickiej (Nabór 6/2020/G) 
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1.2.2. Podniesienie aktywności  

społecznej mieszkańców  

LGD Ziemi Kraśnickiej 

W ramach projektu został zakupiony 

sprzęt/stroje/instrumenty muzyczne, które 

zostaną wykorzystane podczas wydarzeń. 

Granty zrealizowany był w terminie od maja 

2021 do października 2021. Wnioskodawcami 

byli: Fundacje, Stowarzyszenia, Jednostki 

Samorządu Terytorialnego. Odbiorcami 

projektu grantowego będą dzieci, osoby 

młode do 34 roku życia, osoby bezrobotne 

oraz matki samotnie wychowujące dzieci, 

kobiety samotnie,  wychowujące dzieci. 

 

 

 

 

 

 

16 - zakup wyposażenia 

- organizacja 208 

ogólnodostępnych wydarzeń 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Promocja walorów Ziemi Kraśnickiej (Nabór 7/2020/G) 

1.4.2. Promocja oferty 

turystycznej,  

walorów przyrodniczo  

krajobrazowych oraz  

kulturowych ziemi  

kraśnickiej. 

W ramach projektu zostaną wydane 

publikacje oraz będą zorganizowane 

wydarzenia/imprezy promujące ofertę 

turystyczną, walory przyrodniczo - 

krajobrazowe oraz kulturowe ziemi 

kraśnickiej. Gran realizowany był w terminie 

od maja 2021 do listopada 2021. 

Wnioskodawcami byli: Fundacje, 

Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego. Odbiorcami projektu 

grantowego będą osoby młode do 34 roku 

życia, osoby bezrobotne oraz kobiety 

samotnie wychowujące dzieci. 

11 - organizacja 8 ogólnodostępnych 

wydarzeń 

- opracowanie i wydruk 3 

publikacji  

- liczba odbiorców działań – 13 

894 osób 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Zdrowo, aktywnie i efektywnie - działania sprzyjające ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej (Nabór 1/2020/G) 

1.3.1. Działania sprzyjające  

ochronie zdrowia profilaktyce  

zdrowotnej przeciwdziałania  

zjawiskom patologicznym i  

antyspołecznym. 

W ramach projektu grantowego zrealizowano 

inicjatywy/wydarzenia sprzyjające ochronie 

zdrowia, w których uczestniczyli mieszkańcy 

obszaru LSR. Grant realizowany był w 

terminie od stycznia 2021 do czerwca 2021. 

Wnioskodawcami byli: Stowarzyszenia,Koło 

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 

Pożarna. Odbiorcami projektu grantowego 

były osoby 60+ (seniorzy), osoby młode do 34 

r. życia, osoby bezrobotne oraz inni 

zamieszkujące obszar LGD 

7 - zakup wyposażenia 

- organizacja 26 

ogólnodostępnych wydarzeń  

-  liczba odbiorców działań – 212 

osób 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez wydarzenia z wykorzystaniem 

zakupionego sprzętu.( Nabór 1/2019/G) 

1.2.2. Podniesienie aktywności  

społecznej mieszkańców  

LGD Ziemi Kraśnickiej 

W ramach projektu zostanie zakupiony 

sprzęt/stroje/instrumenty muzyczne, które 

zostaną wykorzystane podczas wydarzeń. 

Wszystkie granty były zrealizowane w 

terminie od października 2019 do czerwca 

2020. Wnioskodawcami były: Fundacje, 

Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego.  

13 - zakup wyposażenia 

 

Tytuł Projektu grantowego: Promocja oferty turystycznej, walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz kulturowych ziemi kraśnickiej poprzez 

publikacje i imprezy (Nabór 2/2019/G) 
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1.4.2. Promocja oferty 

turystycznej,  

walorów przyrodniczo  

krajobrazowych oraz  

kulturowych ziemi  

kraśnickiej. 

W ramach projektu realizowano operacje o 

charakterze promocyjnym, w których będą 

uczestniczyć mieszkańcy obszaru LSR. 

Zostały wydane publikacje oraz 

zorganizowane zostały wydarzenia/imprezy 

promujące ofertę turystyczną, walory 

przyrodniczo - krajobrazowe oraz kulturowe 

ziemi kraśnickiej. Grant realizowany był w 

terminie od października 2019 do czerwca 

2020. Wnioskodawcami były: Fundacje, 

Stowarzyszenia, Jednostki Samorządu 

Terytorialnego.  

17 - organizacja 13 

ogólnodostępnych wydarzeń 

- opracowanie i wydruk 3 

publikacji  

- liczba odbiorców działań – 13 

894 osób 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze 

aktywizacyjnym (Nabór 5/2018/G) 

1.2.2. Podniesienie aktywności  

społecznej mieszkańców  

LGD Ziemi Kraśnickiej 

W ramach projektu zorganizowano warsztaty, 

konferencje, spotkania integracyjne, spotkania 

podsumowujące, imprezy kulturalne, imprezy 

plenerowe, imprezy patriotyczno - 

historyczne. Grant zrealizowany był w 

terminie od października 2018 - czerwica 

2019.  Wnioskodawcami były: Fundacje, 

Stowarzyszenia Rejestrowe oraz Gmina 

Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, 

Gminny Dom kultury. Odbiorcami projektu 

grantowego były dzieci, osoby młode do 34 

roku życia, osoby bezrobotne oraz matki 

samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i 

inni    

20 - organizacja 63 

ogólnodostępnych wydarzeń 

(warsztaty, seminaria, wydarzenia 

plenerowe, konkursy) 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych liderów poprzez realizację zadań o charakterze 

edukacyjnym (Nabór 6/2018/G) 

1.2.3.Wzmocnienie potencjału  

organizacji pozarządowych i 

lokalnych liderów 

W ramach projektu grantowego zrealizowano 

działania zapisane w projektach 

ukierunkowane na podniesienie aktywności 

społecznej mieszkańców LGD Ziemi 

Kraśnickiej. Wskaźniki zapisane w projektach 

pokazują, iż operację będą miały charakter 

edukacyjny. Projekt realizowany był w 

terminie od października 2018 do  czerwca 

2019. Wnioskodawcami były: Fundacje, 

Stowarzyszenia Rejestrowe oraz Gmina 

Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, 

Gminny Dom kultury.    

5 - organizacja wydarzeń 

edukacyjnych (warsztaty, 

seminaria, wizyty studyjne) 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Tytuł Projektu grantowego: Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze 

międzypokoleniowym (Nabór 2/2017/G) 

1.2.2. Podniesienie aktywności  

społecznej mieszkańców  

LGD Ziemi Kraśnickiej 

W ramach projektu grantowego realizowano 

działania międzypokoleniowe, służące 

integracji społecznej, w których uczestniczyli 

mieszkańcy obszaru LSR. Granty 

zrealizowany był w terminie od 04.2018 do 

12.2018 roku. Wnioskodawcami były: 

Fundacje, Stowarzyszenia Rejestrowe oraz 

Gmina Biblioteka Publiczna.   

13 - organizacja wydarzeń o 

charakterze międzypokoleniowym 

- aktywizacja grup 

defaworyzowanych społecznie 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

Operacje własne LGD 

Projekty nazwane jako operacja LGD ZK, realizowane były w oparciu o art. 17 ust.  

6 ustawy  o RLKS. To projektu, których beneficjentem jest LGD ZK i do których realizacji 

LGD ZK może przystąpić wówczas, gdy żaden inny podmiot uprawniony do realizacji tej 

operacji nie zgłosi takiego zamiaru w ciągu 30 dni od dnia podania przez LGD ZK informacji 

o zamiarze realizacji takiego projektu. W ramach wdrażanej LSR LGD ZK zrealizowała 
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łącznie 4 operacji własne a odstąpiła od realizacji dwóch projektów. Główne projekty LGD 

ZK, zakwalifikowane jako operacje własne to: 

1. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych liderów”, 

przedsięwzięcie 1.2.3; w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń „Akademia 

lidera społecznego”, zorganizowano wyjazd studyjno- szkoleniowy, świadczono 

doradztwo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych; osiągnięto następujące 

wskaźniki: (produktu): Liczba Inkubatorów Organizacji Pozarządowych Ziemi 

Kraśnickiej- 1; (rezultatu):  Liczba organizacji pozarządowych korzystających  z oferty 

Inkubatora Organizacji Pozarządowych Ziemi Kraśnickiej- 60; 

2. „Wsparcie  rozwoju i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu  

o innowacyjne pomysły, lokalne tradycje w tym kulinarne oraz lokalne zasoby”, 

przedsięwzięcie 1.4.3;  osiągnięto wskaźniki: (produktu): Liczba utworzonych szlaków 

turystycznych – 1, (rezultatu): Liczba projektów własnych wykorzystujących lokalne 

zasoby  – 1; operacja obejmowała: opracowanie inwentaryzacji i diagnozy potencjału 

turystycznego obszaru wraz z organizacją warsztatów dla mieszkańców obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz opracowanie mapy w wersji 

papierowej; 

3. „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, przedsięwzięcie 1.2.1; projekt 

obejmował: zorganizowanie warsztatów pozwalających na pozyskanie nowych 

umiejętności w tym powtórnego wykorzystania  surowców EKOWASTE, wyjazd 

studyjny, który ma na celu wymianę doświadczeń oraz poznanie innowacyjnych 

rozwiązań; przeprowadzenie Kraśnickiego Forum Organizacji Pozarządowych 

uwzględniającego tematykę z zakresu aspektów formalno-prawnych, pozyskiwania 

przez KGW środków zewnętrznych oraz wykorzystania lokalnych zasobów i walorów; 

operacja wpłynęła na osiągnięcie następujących wskaźników: (produktu): Liczba 

utworzonych Kraśnickich Akademii Kół Gospodyń Wiejskich – 1, (rezultatu):  Liczba 

organizacji pozarządowych korzystających z oferty Kraśnickiej Akademii Kół 

Gospodyń wiejskich – 60; 

4. „Promocja oferty  turystycznej, walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 

kulturowych  ziemi kraśnickiej”, przedsięwzięcie 1.4.2; realizacja operacji wpłynęła na 

realizację następujących wskaźników: (produktu): Liczba wydarzeń/imprez-  

1, (rezultatu): Liczba zrealizowanych projektów własnych promujących ofertę 

turystyczną , walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej –  

1; realizacja operacji  obejmowała: organizację festiwalu promującego ofertę 

turystyczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej  

w formie otwartej imprezy plenerowej w 2021 roku; 

Działania realizowane poza RLKS 

Działania dodatkowe podejmowane przez LGD ZK, realizowane poza RLKS 

nawiązywały i uzupełniały działania aktywizacji oraz promocji zaplanowane w LSR. 

Zdecydowanie wpisywały się z cele wyznaczone w LSR i przyczyniły się z wzmocnienia 

efektów wdrażania Dokumentu.  
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W poniższym zestawieniu zaprezentowany jest wykaz działań realizowanych poza 

RLKS: 

Tabela 8 Działania podejmowane przez LGD ZK poza RLKS 

rok opis działania  

2016  Umowa partnerska dot. realizacji we współpracy operacji pn. „Kreowanie rozwoju 

Lubelszczyzny w oparciu o dobre praktyki krajowe i międzynarodowe” zawarta 

pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD Ziemi Kraśnickiej Znak : PW-

VII.052.10.53.2015.KAF z dn. 21.04.2016 r. (2- dniowa konferencja w dniach 09-

12.06.2016 r.) 

2016 Umowa nr 51P.2016 w sprawie wspólnej organizacji imprezy pod nazwą „Święto 

Owoców Miękkich i Rękodzielnictwa” pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kraśniku, 

a LGD Ziemi Kraśnickiej w dniu 03.07.2016 r. – odbiorcą wydarzenia byli mieszkańcy 

powiatu kraśnickiego, którzy mogli podczas wydarzenia poznać nowe metody uprawy 

owoców miękkich, zapoznać się ze środkami ochrony które wpływają na ich rozwój 

2017  Projekt realizowany w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

pt.: „Mój pomysł – Mój biznes – Mój sukces” Projekt zakładał trzy formy wsparcia: 

wsparcie szkoleniowo-doradcze, bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (22 800,00 zł) oraz wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i 

niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 

działalności. Realizacja projektu ukierunkowana była na wzmocnienie lokalnej 

przedsiębiorczości, dzięki poszerzeniu oferty LGD ZK w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej  

2017 Umowa 13.P.2017 w sprawie wspólnej organizacji imprezy pod nazwą „Kongres 

Sołtysów Powiatu Kraśnickiego” pomiędzy Powiatem Kraśnickim a LGD Ziemi 

Kraśnickiej – organizacja wydarzenia w dniu 11.03.2017 r. - W ramach kongresu odbył 

się konkurs wiedzy o Funduszu Sołeckim, konkurs kulinarny, a także prelekcje. 

Wystąpiła m.in. Genowefa Baran, sołtys wsi Kiełczewice, inicjatorka wielu 

przedsięwzięć integrujących społeczność wsi, nadkomisarz Marek Tchórz, komendant 

powiatowy kraśnickiej policji, który opowie o współpracy policji z samorządem 

terytorialnym, występ zespołu Czerwona Róża. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 

sołtysów z terenu powiatu kraśnickiego 

2017 Umowa 37.P.2017 w sprawie wspólnej organizacji imprezy pod nazwą „Obchody 

jubileuszu 150- lecia Kół Gospodyń Wiejskich” pomiędzy Powiatem Kraśnickim, 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierzkowicach a LGD Ziemi Kraśnickiej – organizacja 

wydarzenia w dniu 13.05.2017r. – wydarzenie w postaci festynu podczas którego 

zaprezentowały się KGW z terenu powiatu kraśnickiego, artyści z GOK-u Dzierzkowice, 

odbył się również koncert Jerzego Połomskiego. Impreza miała charakter otwarty i była 

dostępna dla wszystkich osób z terenu powiatu kraśnickiego jak również z powiatów 

ościennych; celem wydarzenia było uczczenie 150 lat istnienia KGW które podczas 

imprezy mieli swoje stoiska wystawiennicze na których można było skosztować różnych 

smakołyków, oraz nabyć wykonane przez Panie rękodzieło 

2017 Umowa 61.P.2017 w sprawie wspólnej organizacji imprezy pod nazwą „Święto Owoców 

Miękkich i Rękodzielnictwa” zawarta w dniu 26.06.2017 r. pomiędzy Powiatem 

Kraśnickim a LGD Ziemi Kraśnickiej na realizację wydarzenia w dniu 02.07.2017 r. 

odbiorcą wydarzenia byli mieszkańcy powiatu kraśnickiego, którzy mogli podczas 

wydarzenia poznać nowe metody uprawy owoców miękkich, zapoznać się ze środkami 

ochrony które wpływają na ich rozwój. 

2017 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Węgiersko-Polskiego Programu 

Współpracy Pozarządowej pomiędzy Ambasadą Węgier w Warszawie a LGD Ziemi 

Kraśnickiej dot. realizacji projektu pt. „Polsko –węgierska wymiana kulturalna  

w dziedzinie kulinariów i folkloru” w okresie od 30.06-3.17.2017 r. – operacja 

nawiązywała do działań dot. promowania wśród mieszkańców powiatu kraśnickiego 

nowych smaków pochodzących z różnych stron Europy. W ramach projektu szefowie 

kuchni węgierskiej przeprowadził pokaz kulinarny połączony z degustacją dla 
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uczestników Festiwalu. Dodatkowo gościł zespół taneczny który zaprezentował 

węgierskie tradycyjne tańce ludowe. Uświetnili oni imprezę organizowaną przez LGD 

Ziemi Kraśnickiej pt. „Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej” dzięki czemu uczestnicy, 

mieszkańcy powiatu kraśnickiego mieli okazję poznania tradycyjnych potraw, ich smaku 

w kuchni węgierskiej oraz został przybliżony folklor ludowy w wykonaniu zespołu z 

Węgier. 

2017 Umowa o wspólnej realizacji projektu pt. „ZNAWCA SMAKU” pomiędzy Lubelskim 

Stowarzyszeniem Miłośników Cydru a LGD Ziemi Kraśnickiej, Cechem Rzemiosł 

Spożywczych w Lublinie i Lokalną Grupą  Działania Owocowy Szlak z dnia 17.02.2017 

r. – celem operacji było zwiększenie umiejętności mieszkańców Lubelszczyzny  

w zakresie produkcji jabłecznika naturalnego. Cel ogólny był zrealizowany poprzez cele 

szczegółowe tj. : upowszechnienie aktualnej wiedzy nt. produkcji jabłecznika oraz 

wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie nowych 

kierunków działalności pozarolniczej na terenie woj. lubelskiego. Projekt skierowany był 

do członków LSMC, producentów/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek, 

czyli osoby którym bliska jest popularyzacja polskiego sadownictwa, którzy zajmują się 

produkcją sadownicza, przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na 

podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD. 

2017 Umowa nr 056/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla 

Rolnictwa FAPA a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pn.” 

Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” operacja 

miała na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy 

konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy nt. 

certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych, wymianę doświadczeń i wzrost 

umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech 

województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Projekt 

skierowany był do producentów produktów tradycyjnych, przedstawicieli restauracji 

 i firm cateringowych, zagród tematycznych oraz miejsc Kultury, gospodarstw 

agroturystycznych, szkół rolniczych, szkół zawodowych branżowych, organizacji 

udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich tj. LGD, ośrodków doradztwa rolniczego 

2018 Umowa o wspólnej realizacji projektu pt. „Promocja obszarów wiejskich poprzez 

Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej” z dnia 31.01.2018 r. pomiędzy Lokalną Grupą 

Działania Ziemi Kraśnickiej a Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru –  

w ramach festiwalu odbył się jarmark produktów lokalnych i tradycyjnych z terenu 

powiatu kraśnickiego oraz województwa lubelskiego. Festiwal skierowany był do osób 

zamieszkujących teraz LGD Kraśnik oraz sąsiednich powiatów znajdujących się na 

terenie województwa lubelskiego. 

2018 Umowa nr 70/C/2018 z dnia 11.06.2018 r. pomiędzy Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację 

operacji pt. „Innowacyjne technologie w przetwórstwie sadowniczym – produkcja cydru 

szansą dla rolników woj. śląskiego” - Celem operacji było zapoznanie uczestników 

wyjazdu studyjnego z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich, zagadnieniem innowacji w rolnictwie, możliwościami praktycznego 

zastosowania przedstawianych rozwiązań, nawiązanie kontaktów i współpracy 

pomiędzy potencjalnymi uczestnikami przyszłych grup operacyjnych oraz 

przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w gospodarstwach 

zajmujących się produkcją sadowniczą. Wyjazd studyjny odbył się po terenie woj. 

lubelskiego. 

2018 Umowa nr 1/2018 z dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną 

Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pt. „ Promocja obszarów 

wiejskich poprzez Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej” – projekt skierowany był do 

producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, organizacje pozarządowe, 

przedstawicieli obiektów gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli 

zagród tematycznych, gospodarstw agroturystycznych, organizacji wspierających 

przedsiębiorczość na terenach wiejskich oraz przedstawicieli organizacji branżowych 

zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych. Celem festiwalu było 
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wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opartej na 

lokalnych zasobach. Skierowany był do wszystkich mieszkańców powiatu kraśnickiego 

jak również całego województwa lubelskiego. 

2018 Umowa nr 3/2018 z dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną 

Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pn. „Lokalna Grupa Działania 

inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich” celem operacji było 

podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników LGD woj. lubelskiego w zakresie 

działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Wyjazd studyjno – szkoleniowy  

w zakresie nowych kierunkw rozwoju obszarów wiejskich (gospodarstwa opiekuńcze, 

wioski tematyczne, zagrody edukacyjne oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych 

zasobach) skierowany był do przedstawicieli lokalnych Grup Działania z terenu woj. 

lubelskiego. 

2018 Umowa nr 18/2018 z dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskiem a 

Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pn. „Współpraca  

w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich” celem operacji był wzrost 

znaczenia i upowszechnienie współpracy między rolnikami jako narzędzia poprawy 

konkurencyjności na obszarach wiejskich. Wyjazd studyjno - szkoleniowy skierowany 

był do rolników, producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli gosp. 

agroturystycznych i zagród tematycznych, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego oraz przedstawicieli LGD. 

2018 Umowa nr DAG.231-402/2018 z dnia 31.07.2018 . pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na 

realizację operacji pn. „Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja 

wina, soków – alternatywą dla lubelskich rolników” –wyjazd adresowany był do 

rolników, doradców rolniczych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rolniczych, 

około rolniczych i naukowych. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które założyły 

już lub chcą założyć winnicę, a także rolników którzy poszukują alternatywy dla swojej 

działalności. Realizacja operacji miała na celu podniesienie wiedzy oraz nabycie 

doświadczenia w zakresie zakładania winnic oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród 

rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego. 

2018 Umowa nr KSOW/2/2018/053 z dnia 29.05.2018 r. pomiędzy Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie a Lokalną Grupą Działania Ziemi 

Kraśnickiej na realizację operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów 

wiejskich” celem operacji był wzrost znaczenia i upowszechnienie turystyki kulinarnej 

jako narzędzia konkurencyjności na obszarach wiejskich. Zrealizowany był poprzez 

upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymiany doświadczeń nt. funkcjonowania szlaków 

kulinarnych w Polsce, upowszechniania aktualnej wiedzy na temat polskich produktów  

i artykułów spożywczych wysokiej jakości, wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności 

praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej. Projekt 

skierowany był do osób z całej Polski  które reprezentowały następujące grupy :   

producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli obiektów 

gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz 

obiektów Kultury, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych, 

zawodowych szkół branżowych , przedstawicieli wspierających przedsiębiorczość na 

terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, oraz 

organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych. 

2019 Umowa o wspólnej realizacji operacji pn. „Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich 

poprzez Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej” z dnia 15.01.2019 r. pomiędzy Lokalną 

Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej a Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, 

Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie - którego celem było wspieranie rozwoju 

oraz promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich opartej na lokalnych 

zasobach. Festiwal był szeregiem atrakcji dla całych rodzin. Jarmark różnorodnych 

produktów lokalnych i tradycyjnych tj. sery, wędliny, pieczywo, produkty z róży, miody, 

pierogi, ciasta i wiele innych. 

Wspaniałe występy artystyczne kapeli ludowej z Gościeradowa, zespołu Błękitne Korale 

z Zakrzówka, grupy AMINO oraz grupy SABAT z Zamościa. 
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2019 Umowa o wspólnej realizacji operacji pn. „Wspólne inicjatywy szansą na rozwój 

obszarów wiejskich” z dnia 22.01.2019 r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemi 

Kraśnickiej a FRUX SOLIS Małgorzata Solis i Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników 

Cydru - Celem operacji było upowszechnienie wiedzy w zakresie wspólnych inicjatyw 

opartych na lokalnych zasobach na terenach wiejskich. Operacja przewidywała 

realizację : *Szkolenia/warsztatów z zakresu budowania sieciowego produktu; 

Szkolenia/warsztatów z zakresu promocji produktów i ofert turystycznych w dniach 17-

18.09.2019; Szkolenia/warsztatów z zakresu produktu sieciowego oraz jego promocji 

na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD Ziemi Kraśnickiej  w dniach 24-

26.10.2019; Wyjazdu studyjno-szkoleniowego dotyczący dobrych praktyk w zakresie 

funkcjonowania turystycznych produktów sieciowych w dniach 14-16.10.2019r. 

Operacja skierowana była do osób z województwa lubelskiego (powiatu kraśnickiego): 

przedstawicieli firm prowadzących działalność gospodarczą w branży 

turystycznej/rekreacyjnej/budowlanej/reklamowej/gastronomicznej, producentów 

produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli  gospodarstw agroturystycznych  

i zagród tematycznych, przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na 

terenach wiejskich tj. LGD. 

2019 Umowa nr KSOW-SIR/3/2019-01z dnia 11.06.2019 r. zawarta pomiędzy Centrum 

doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie a Lokalną Grupą Działania 

Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów 

wiejskich” celem operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie Unii 

Europejskiej. W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny do Holandii. Do udziału  

w wyjeździe mogli zgłosić się osoby z terenu całej Polski : rolnicy lub grupy rolników, 

posiadacze lasów, naukowcy, przedstawiciele instytutów, jednostek naukowych lub 

uczelni, przedsiębiorcy, podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające  

w obszarze łańcucha żywnościowego. 

2019 Umowa nr 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, 

 a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na realizację operacji pn. „Wsparcie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej” którego 

celem było wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich opartej na lokalnych zasobach. Festiwal był szeregiem atrakcji dla całych 

rodzin. Jarmark różnorodnych produktów lokalnych i tradycyjnych tj. sery, wędliny, 

pieczywo, produkty z róży, miody, pierogi, ciasta i wiele innych. 

Wspaniałe występy artystyczne kapeli ludowej z Gościeradowa, zespołu Błękitne Korale 

z Zakrzówka, grupy AMINO oraz grupy SABAT z Zamościa 

2019 Umowa nr 13/2019 z dnia 13.06.2019 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, 

a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na organizację operacji pn. „Wspólne 

inicjatywy szansą na rozwój ziemi kraśnickiej” Celem operacji było upowszechnienie 

wiedzy w zakresie wspólnych inicjatyw opartych na lokalnych zasobach na terenach 

wiejskich. Operacja przewidywała realizację : *Szkolenia/warsztatów z zakresu 

budowania sieciowego produktu; Szkolenia/warsztatów z zakresu promocji produktów  

i ofert turystycznych w dniach 17-18.09.2019; Szkolenia/warsztatów z zakresu produktu 

sieciowego oraz jego promocji na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD 

Ziemi Kraśnickiej  w dniach 24-26.10.2019; Wyjazdu studyjno-szkoleniowego dotyczący 

dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania turystycznych produktów sieciowych  

w dniach 14-16.10.2019r. Operacja skierowana była do osób z województwa 

lubelskiego (powiatu kraśnickiego): przedstawicieli firm prowadzących działalność 

gospodarczą w branży 

turystycznej/rekreacyjnej/budowlanej/reklamowej/gastronomicznej, producentów 

produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli  gospodarstw agroturystycznych  

i zagród tematycznych, przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na 

terenach wiejskich tj. LGD. 

2019 Umowa nr 1/2019 z dnia 24.06.2019 r. zawarta pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej na 

realizację operacji pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” – celem operacji 
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było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunku rozwoju 

gospodarstw. W ramach operacji zorganizowany został wyjazd studyjny pn. 

„Hortiterapia innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”. Projekt 

skierowany było do przedstawicieli samorządów, rolników, przedsiębiorców, 

przedstawicieli gosp. agroturystycznych i zagród edukacyjnych, przedstawicieli 

organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, 

przedstawicieli ośrodków naukowych, przedstawicieli ODR, organizacji turystycznych, 

jednostek edukacyjnych, osób związanych z branżą turystyczną oraz innych 

potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

2019 Umowa zlecenie z dnia 20.06.2019 r. na prowadzenie Punku Obsługi Klienta zawarta 

pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Lokalną Grupą 

Działania Ziemi Kraśnickiej 

2020 Umowa partnerstwa dot. wspólnej realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii OZE 

szansą na poprawę jakości powietrza” zawarta w dniu 14.01.2020 r. pomiędzy 

Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Lokalną Grupą Działania 

Ziemi Kraśnickiej i Gminą Tuczna z siedzibą w Tucznej. W  szkoleniu/wyjeździe 

studyjnym  wzięło udział 20 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także 

samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi. Operacja miała na 

celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych 

oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości 

powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości  

i przedsięwzięciach komunalnych. Operacja stworzyła również możliwość zapoznania 

się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni 

wpływ na poprawę jakości powietrza co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć 

uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu 

stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące  

w aspekcie działań ograniczających niską emisję, docierania poglądów, a także do 

dyskusji, która może prowadzić do nowatorskich pomysłów, wykorzystujących 

doświadczenia ze szkolenia. Podczas szkolenia, zarówno w części wykładowej 

realizowanej w CDR O/Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego przeprowadzono 

szereg dyskusji dot. tematów szkolenia. Uczestnicy wymieniali poglądy, nawiązywali 

nowe kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości dalszą współpraca. Uczestnicy  

z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia 

treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: 

mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców działających na ich terenie. Ponadto 

operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów dla rozwoju obszarów 

wiejskich, tj.: - podwyższenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie możliwości 

finansowania OZE w Wielkopolsce/Polsce, szkodliwości spalanych śmieci dla zdrowia 

człowieka, związku gospodarki odpadami z zanieczyszczeniem powietrza; - 

zwiększenie dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji 

energetycznych, wspomagających poprawę jakości powietrza, ograniczających źródła 

konwencjonalne energii; - upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz poprawy 

jakości powietrza; - wyższa świadomość co do jakość środowiska, likwidacja źródeł 

zanieczyszczeń na obszarach wiejskich. 

2020 Umowa nr KSOW/4/2020/003 z dnia 31.07.2020r. zawarta pomiędzy Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie a Lokalną Grupą Działania 

Ziemi Kraśnickiej dot. realizacji operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu  

o turystykę kulinarną” 

2020 Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Przedsiębiorcza 

Lubelszczyzna” zawarta pomiędzy Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym 

Rafał Dudzic a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej 

Bożek - Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

-Szkolenie ABC Przedsiębiorczości 

- Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu 

- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27.700,00 zł./osobę (netto), 
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- Wsparcie pomostowe finansowe – 12 miesięcy – 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów 

prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp. 

-Wsparcie pomostowe – doradztwo biznesowe   

Udział w projekcie mogły wziąć: Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie 

pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), 

-kobiety, 

-osoby z niepełnosprawnością, 

-osoby długotrwale bezrobotne, 

-osoby o niskich kwalifikacjach 

-imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

-reemigranci, 

-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 

-osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), 

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia  

w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. 

2020 Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowe Otwarcie” 

zawarta pomiędzy Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym Rafał Dudzic,  

a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin 

Kusiak - Celem projektu jest utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w regionie 

województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo - doradcze oraz udzielenie: 

- dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy. 

Grupą docelową projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie 

województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 

oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

2021 Porozumienie o współpracy z dnia 26.04.2021 r. zawarte pomiędzy Lubelską 

Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy a Lokalną Grupą Działania Ziemi 

Kraśnickiej w celu współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz 

poprawy startu zawodowego z powiatu kraśnickiego i miasta Kraśnik 

2021 Umowa zawarta w dniu 15.07.2021 r. pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego  

w Brwinowie oddział w Poznaniu a Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w 

zakresie kompleksowej organizacji szkolenia/wyjazdu studyjnego nt. „Agroleśnictwo – 

innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”- Celem operacji było przekazanie wiedzy  

i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do 

podniesienia świadomości oraz potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach 

rolniczych i zalesionych. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE  

oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również 

za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką. 

Operacja była dedykowana doradcom rolniczym, rolnikom, przedstawicielom nauki, 

przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji rządowej i samorządowej. Publikacja 

zostanie rozdystrybuowana do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, MRiRW, Izb 

Rolniczych oraz Szkół Rolniczych. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych LGD ZK   

W ramach działań uzupełniających wdrażanie LSR realizowano szereg projektów 

partnerskich, finansowanych przede wszystkim z KSOW. Projekty te wzmacniały realizację 

celów LSR oraz miały przełożenie na zainteresowanie wnioskodawców naborami 

organizowanymi przez LGD ZK. Najważniejsze projekty partnerskie to: 
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 projekt pt. „Animacja i innowacje – szkolenia i wyjazd studyjny dla LGD  

z województwa lubelskiego” realizowany przez LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości”, 

LGD „Zapiecek” i LGD Ziemi Kraśnickiej; głównym celem projektu było podniesienie 

wiedzy i umiejętności członków i pracowników lubelskich LGD w zakresie działań 

animacyjnych, aktywizujących i innowacyjności zwiększających umiejętności 

zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz zapoznanie  

z dobrymi praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych  

i inwestycyjnych; celem szczegółowym było zapoznanie się 50 osób (w tym  

48 przedstawicieli lubelskich LGD oraz 2 przedstawicieli UMWL) z dobrymi 

praktykami w zakresie innowacyjności w projektach społecznych i inwestycyjnych; 

podniesienie wiedzy i umiejętności u 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie 

umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych; podniesienie wiedzy i umiejętności 

u 17 osób w tym 16 przedstawicieli lubelskich LGD w zakresie innowacyjności; 

 projektu pt. „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty 

tradycyjne” realizowany przez LGD Ziemi Kraśnickiej z Cechem Rzemiosł 

Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa 

Działania i Lokalną Grupę Działania Królewskie Ponidzie; projekt przewidywał 

realizację 4 konferencji oraz 4 wyjazdów studyjnych; celem projektu był wzrost 

znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na 

obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy nt. certyfikacji polskich 

produktów i artykułów spożywczych, wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności 

praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach 

tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie; grupą docelową projekty byli 

producenci produktów tradycyjnych, przedstawiciele restauracji i firm cateringowych, 

zagród tematycznych oraz miejsc kultury, gospodarstw agroturystycznych, szkół 

rolniczych, szkół zawodowych branżowych, organizacje udzielające dotacji na 

podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD, 

ośrodki doradztwa rolniczego; 

 projekt pt. „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój 

obszarów wiejskich” realizowany przez Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej,  

Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiaty Lubelskiego „Kraina wokół 

Lublina”, Lokalną Grupą Działania „Zapiecek” i Lokalną Grupą Działania „Razem Ku 

lepszej Przyszłości”; celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności 

pracowników LGD województwa lubelskiego w zakresie działań wspierających rozwój 

obszarów wiejskich; w ramach projektu zorganizowano: wyjazd studyjno – 

szkoleniowy w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich 

(gospodarstwa opiekuńcze, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne oraz inne 

inicjatywy oparte na lokalnych zasobach), w którym uczestniczyli przedstawiciele  

LGD z terenu województwa lubelskiego 

 projekt pt. „Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich 

sadowników” realizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru,  

a Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupę Działania Owocowy 

Szlak, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania; celem 

operacji było poznanie zasad współpracy w sektorze rolnym w oparciu o lokalne 

zasoby w innych krajach Unii Europejskiej; projekt był skierowany do 

producentów/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek, przedstawicieli 

organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej 
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na obszarach wiejskich, tj. LGD oraz przedstawicieli Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego; w ramach operacji została zorganizowana wizyta studyjna do Francji  

i Hiszpanii; 

 projekt pn. „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje” 

realizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Lokalną Grupę 

Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupę Działania Owocowy Szlak a Lokalną 

Grupę Działania Zielony Pierścień; celem projektu było podniesienie wiedzy  

i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów 

wiejskich; projekt skierowany był do przedstawicieli branży owocowo – warzywnej 

(producenci, przedsiębiorcy), przedstawicieli środowisk naukowych oraz innych 

potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi (podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające  

w obszarze łańcucha żywnościowego; 

 projekt pt. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowany 

przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej i Stowarzyszenie Kraina Lasów  

i Jezior – Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 

Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników 

Cydru; celem projektu był wzrost znaczenia i upowszechnienia turystyki kulinarnej 

jako narzędzia konkurencyjności na obszarach wiejskich; działania projektu skupiły 

się wokół upowszechnienia aktualnej wiedzy i wymiany doświadczeń,  

nt. funkcjonowania szlaków kulinarnych w Polsce, polskich produktów i artykułów 

spożywczych wysokiej jakości, wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności 

praktycznych w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej; projekt 

skierowany był do osób z całej Polski  które reprezentowały następujące grupy:   

producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli obiektów 

gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz 

obiektów kultury, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, szkół rolniczych, 

zawodowych szkół branżowych, przedstawicieli wspierających przedsiębiorczość na 

terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 

organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych  

i tradycyjnych; 

 projekt pn. „Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich” 

realizowany Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej a Lokalną Grupą Działania na 

Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”; celem projektu był 

wzrost znaczenia i upowszechnienie współpracy między rolnikami jako narzędzia 

poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich; w projekcie zrealizowano wyjazd 

studyjno - szkoleniowy skierowany był do rolników, producentów produktów lokalnych 

i tradycyjnych, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród tematycznych, 

przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz przedstawicieli LGD;  

 projekt pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowany przez 

Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej a Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników 

Cydru, Lokalną Grupę Działania Owocowy Szlak i Lokalną Grupę Działania Zielony 

Pierścień; celem operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie Unii 

Europejskiej; w projekcie odbył się wyjazd studyjny do Holandii; do udziału  

w wyjeździe mogły zgłosić się osoby z terenu całej Polski: rolnicy lub grupy rolników, 
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posiadacze lasów, naukowcy, przedstawiciele instytutów, jednostek naukowych lub 

uczelni, przedsiębiorcy, podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające  

w obszarze łańcucha żywnościowego; 

 projekt pt. „Lokalne Grupy Działania województwa lubelskiego – szanse i wyzwania  

w perspektywie okresu 2019-2023” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi 

Kraśnickiej, Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupę Działania „Razem Ku Lepszej 

Przyszłości”; celem operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników  

i członków zarządów LGD z terenu województwa lubelskiego w zakresie działań 

wspierających rozwój obszarów wiejskich; szkolenie skierowane było do pracowników 

biur LGD oraz pracowników UMWL; 

 projekt pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” realizowany 

przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej a Stowarzyszenie Kraina Lasów  

i Jezior – Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 

Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” i Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników 

Cydru; celem projektu było upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń  

w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich; formy 

realizacji projektu: 

 wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę 

kulinarną we Francji,  

 wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę 

kulinarną we Włoszech,  

 2-dniowa konferencja  pn. Turystyka kulinarna- instrumentem wsparcia 

lokalnej gospodarki,  

 wydanie biuletynu Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną; 

realizacja projektu w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia 

ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących 

narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich; 

projekt skierowany był do osób z 4 województw tj. województwa lubelskiego, 

mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj.: rolników, producentów produktów 

lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz 

firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, 

przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli szkół rolniczych/szkół 

zawodowych branżowych, przedstawicieli organizacji wspierających 

przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli ośrodków doradztwa 

rolniczego oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów 

lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną; 

 projekt pn. „Wyjazd studyjny na teren woj. lubelskiego i podkarpackiego: produkt 

lokalny i tradycyjny – śladem wzorów z południa Polski” realizowany przez 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Działania i Lokalną Grupę 

Działania Ziemi Kraśnickiej; celem projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na 

rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym 

kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich; poprzez organizację wyjazdu 

studyjnego w ramach projektu zapewniony został transfer wiedzy oraz dobrych 

praktyk do społeczności lokalnej obszaru; efektem projektu jest zwiększenie 
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aktywności 40 osób w obszarze wdrażania projektów współpracy LSR 2014-2020 

 w zakresie produktów lokalnych oraz sieciowania i współpracy; 

 realizacja projektu pt. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” 

przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszenie Kraina Lasów 

i Jezior – Lokalna Grupa Działania i Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka”; 

celem projektu było upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie 

inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich przez organizację:  

 wyjazdu studyjnego pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę 

kulinarną we Francji 

 wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę 

kulinarną we Włoszech 

 2-dniową konferencję pn. Turystyka kulinarna- instrumentem wsparcia lokalnej 

gospodarki 

 wydanie biuletynu Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną 

projekt skierowany był do osób i podmiotów z czterech województw tj. województwa 

lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj.: rolników, producentów 

produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli obiektów 

gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród 

tematycznych oraz obiektów kultury, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, 

przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych, przedstawicieli 

organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, 

przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego oraz organizacji branżowych 

zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących 

branże turystyczną; 

 projekt pt. „Wspieranie rozwoju i promocji wsi poprzez Festiwal Kulinariów i Sztuki 

Ludowej” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną 

Grupę Działania „Zielony Pierścień”, Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju 

Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” i Cech Rzemiosł Spożywczych  

w Lublinie; celem projektu było wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich opartej na lokalnych zasobach; organizowany festiwal był 

szeregiem atrakcji dla całych rodzin, był to jarmark różnorodnych produktów 

lokalnych i tradycyjnych, tj. sery, wędliny, pieczywo, produkty z róży, miody, pierogi, 

ciasta i wiele innych;  

 projekt pn. „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny” realizowana przez 

Lokalną Grupę Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 

Lublina” a Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”, Lokalną Grupę Działania 

Ziemi Kraśnickiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”; celem 

projektu było upowszechnienie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie lokalnych 

producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów 

gastronomicznych w promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu 

Lubelszczyzny; innowacyjność projektu polegała na wprowadzeniu na teren 

partnerskich LGD nowej formy turystyki – turystyki kulinarnej, jako instrumentu 

wpływającego na rozwój lokalny w oparciu o branże związane z produkcją, 

przetwórstwem oraz wprowadzaniem na rynek wysokiej jakości produktów 

żywnościowych charakterystycznych dla regionu; w projekcie zaplanowano:  
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 wyjazdy studyjne - zapoznanie z dobrymi praktykami w zakresie działania 

szlaku kulinarnego,  

 pokazy kulinarne- organizowane w obiektach znajdujących się na szlaku, 

 warsztaty kulinarne, 

 festiwale kulinarne na terenie partnerskich LGD, 

 film, przewodnik oraz inne publikacje promujące szlak kulinarny, 

 udział w największych targach branży turystycznej w Polsce – WORLD 

TRAVEL SHOW w Warszawie.  

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres po 31.05.2022r., czyli czas 

rozpoczęcia badania ewaluacyjnego.   

 

Analiza trendów społeczno – gospodarczych na objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 

 

Na koniec 2021 r. liczba ludności obszaru  objętego Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność wyniosła 60 001 osób i była o 4,26 % niższa niż w 2014r.  

Liczba mężczyzn zamieszkujących obszar LSR zmalała o 1 324 osoby a kobiet o 1 349 

osób. Tabela 2 prezentuje dokładną liczbę ludności we wszystkich samorządach 

wchodzących w skład LGD ZK. Wśród nich, w analizowanym okresie, najliczniejszą 

populacją cechowały się gminy miejsko – wiejskie Annopol i Urzędów. Najmniejszą liczbę 

mieszkańców posiadała Gmina Dzierzkowice. We wszystkich gminach należących do LGD 

ZK liczba ludności w analizowanym okresie zmniejszyła się – największy spadek dotyczył 

gmin -  Annopol (-6,53%), Zakrzówek (-5,95%), Gościeradów (-4,58%), Szastarka (-4,50%). 

Wykres  1 Liczba mieszkańców obszaru LSR w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   
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Wykres  2 Liczba mieszkańców obszaru LSR w podziale na płeć w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

 

Tabela 9 Liczba mieszkańców w podziale na gminy obszaru LSR w latach 2014-2021 

GMINY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annopol 8 929 8 855 8 839 8 735 8 680 8 596 8 483 8 346 

Dzierzkowice  5 379 5 319 5 339 5 314 5 305 5 274 5 236 5 208 

Gościeradów 7 380 7 388 7 313 7 280 7 240 7 209 7 153 7 042 

Kraśnik  7 392 7 394 7 399 7 385 7 373 7 323 7 252 7 199 

Szastarka 5 908 5 893 5 871 5 821 5 791 5 758 5 733 5 642 

Trzydnik Duży 6 579 6 492 6 501 6 450 6 417 6 406 6 390 6 303 

Urzędów 8782 8773 8 699 8 693 8 637 8 582 8 453 8 409 

Wilkołaz 5 567 5 547 5 543 5 532 5 531 5 527 5 510 5 496 

Zakrzówek 6 758 6 675 6 580 6 543 6 530 6 443 6 404 6 356 

OBSZAR LGD 62 674 62 336 62 084 61 753 61 504 61 118 60 614 60 001 
Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

W analizowanym okresie liczba młodych mieszkańców obszaru LSR zmalała o 2 028 osób. 

Osoby w wieku od 20 do 34 roku migrują do większych ośrodków miejskich i zagranicę  

w celach edukacyjnych i zarobkowych. 
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Wykres  3 Liczba mieszkańców w wieku od 20 do 34 roku życia na obszarze LSR w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

W okresie wdrażania PROW nastąpił spadek liczby mieszkańców korzystających ze pomocy 

społecznej. W analizowanym okresie liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 

na 10 tys. ludności spadała o 45,22%. Wysoka dynamika spadku widoczna jest na 

przestrzeni ostatnich lat – różnica między 2018 a 2020 wynosi prawie 25% mniej 

mieszkańców obszaru LSR  korzystających ze wsparcia pomocy środowiskowej. 

Rysunek 3 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Kraśnickiej 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

W analizowanym okresie na obszarze LSR występowały ujemne wartości salda migracji. Ze 

względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt 

stały za 2015 r., dane te, a także dane o migracjach długookresowych, nie zostały 

opublikowane przez GUS. Największa różnica pomiędzy osobami wyjeżdzającymi,  

a przyjeżdżającymi cechowała Gminę Szastarka i Gminę Annopol. Najmniejsze bezwzględne 

wartości salda migracji występowały w Gminie Kraśnik, Gminie Wilkołaz i Trzydnik Duży.  

W roku 2021 w gminach tych saldo migracji na 1000 ludności przyjmowało wartość dodatnią, 
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co wskazuje na pozytywny trend osiedlania się w tych samorządach, jednocześnie 

potwierdzając rosnącą atrakcyjność obszaru LSR. 

Tabela 10 Saldo migracji ogółem na 1000 ludności na obszarze LSR w latach 2014-2021 - średnia 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Tabela 11 Saldo migracji na 1000 ludności w podziale na gminy obszaru LSR w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   
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Ujemne saldo migracji obejmujące przede wszystkim młodych mieszkańców obszaru LSR 

wpływa na strukturę ekonomicznych grup wieku ludności. Zmiany w strukturze wieków 

mieszkańców najlepiej obrazuje wskaźnik obciążenia demograficznego wyrażający stosunek 

liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.  

W analizowanym okresie wartość wskaźnika wzrosła o 17,6%  co świadczy o rosnącym 

udziale osób wieku nieprodukcyjnym (najczęściej przyjmuje się wiek 0-17 lat - 

przedprodukcyjny oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn - wiek 

poprodukcyjny) w stosunku do osób w wieku produkcyjnym. 

Wykres  4 Wskaźnik obciążenia demograficznego na obszarze LSR w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Analizując dane rynku pracy możemy zaobserwować, iż w latach 2014–2020 liczba 

pracujących ogółem na obszarze LSR wzrosła i wyniosła odpowiednio 4 012 osób w roku 

2014 i 4 570 w roku 2020. Przedstawione dane gromadzone przez GUS nie dotyczą 

zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do  

9 osób, nie obejmują pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w fundacjach, stowarzyszeniach 

i innych organizacjach społecznych. Liczba pracujących ogółem wzrosła o 13,91%.  
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Wykres  5 Pracujący ogółem na obszarze LSR w latach 2014 - 2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszała się znacznie. W roku 2014  liczba 

osób bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 2 132 a w roku 2021 już 1 164 osoby, co 

oznacza aż 43% spadek. Wśród osób bezrobotnych przeważali mężczyźni. Parząc jednak 

na dynamikę spadku liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się w latach 2014-2021  

o 45%, kobiet o 41%.  

Wykres  6 Bezrobotni zarejestrowani ogółem na obszarze LSR w latach 2014 -2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Analiza zmian w liczbie podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON pokazuje, że na 

obszarze LSR przybyło 96 nowo zarejestrowanych podmiotów. W porównaniu z pierwszym 

rokiem analizy liczba ta wzrosła o 33%.  
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Wykres  7 Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 na obszarze LSR w latach 2014-2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Największa liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wg grup sekcji PKD 2007 występuje  

w Gminie Dzierzkowice (liczba nowy podmiotów w roku 2014 wyniosła 19 by w roku 2021 

wynieść 40). Wysoki wzrost odnotowały również Gmina Trzydnik Duży (84,62%), 

Gościeradów (70,59%), Wilkołaz (58,33%) oraz Szastarka (52,17%). Spadek odnotowały 

Gmina Kraśnik (-22%) oraz Gmina Annopol (-31,11%). 

 

Wykres  8 Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 w gminach obszaru LSR w latach 2014-2021 

Gminy obszaru LGD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
dynamika 

% 

Annopol 45 33 44 52 70 43 53 31 -31,11 

Dzierzkowice 19 28 21 30 32 35 37 40 110,53 

Gościeradów 34 34 41 58 77 41 45 58 70,59 

Kraśnik  50 43 40 48 67 51 56 39 -22,00 

Szastarka  23 35 32 27 39 29 29 35 52,17 

Trzydnik Duży 26 31 24 39 37 35 31 48 84,62 

Urzędów  34 35 38 47 55 43 48 49 44,12 

Wilkołaz  24 21 28 32 39 32 29 38 58,33 

Zakrzówek 36 28 21 32 49 43 44 49 36,11 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

O aktywności społecznej mieszkańców świadczy liczba nowo zarejestrowanych organizacji 

pozarządowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na obszarze LSR  

w 2021r. zarejestrowała się 1 fundacja i 3 stowarzyszenia i organizacje społeczne 

Największa ilość nowo zarejestrowanych organizacji pozarządowych przypada na lata 2017 

– 2019, czyli okres, w którym rejestrowały się KGW. 
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Wykres  9 Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji na obszarze LSR w latach 2014 - 2021 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   

Działalność Biura LGD  

Biuro LGD jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia. Biuro kieruje pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi, prowadzi sprawy LGD oraz pełną obsługę w zakresie 

spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. Dokumentami wewnętrznymi LGD 

ZK regulującymi kompetencje i zasady pracy biura są: 

 Regulamin Biura – dokument określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia,  

w tym: strukturę organizacyjną biura, podział zadań (oraz metody pomiaru)  

w zakresie doradztwa, animacji lokalnej i współpracy, 

 Zasady rekrutacji i zatrudniania pracowników Lokalnej Grupy Działania – dokument 

reguluje: zasady zatrudniania pracowników (w tym zasady naboru i weryfikacji 

dokumentów oraz protokołowania i ogłaszania informacji o wynikach naboru), 

 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenia – dokument reguluje 

zasady udostępniania informacji, będących w dyspozycji LGD, a także zasady 

bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych. 

Zatem Regulamin Biura wraz z powiązanymi dokumentami niższego rzędu określa 

szczegółowo podział zadań pracowników biura, adekwatność wymagań przypisanych 

poszczególnym stanowiskom do przewidzianych obowiązków.  

Biuro LGD ZK mieści się w mieście Kraśnik, przy ulicy Lubelskiej 115. Lokalizacja biura  

w mieście będącym stolicą powiatu kraśnickiego oraz centrum usługowo – gospodarczym 

subregionu, zapewnia równe warunki dostępu mieszkańcom wszystkich gmin obszaru LSR. 

W biurze zatrudnionych jest 4 osoby. Funkcję Dyrektora biura pełni Prezes LGD, co 

usprawnia proces zarządzania i podejmowania decyzji. W strukturze organizacyjnej biura 

wyodrębniono następujące stanowiska:    

 Koordynator Biura,  

 Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów oraz kontroli wewnętrznej, 

 Koordynator ds. administracyjnych, komunikacji oraz animacji. 
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W 2018 i 2019 częściowo zatrudniona została osoba na stanowisku Pracownik 

administracyjny, jednak w całym okresie wdrażania LSR zasadniczo utrzymane były  

w/w 3 stanowiska pracy. Od roku 2022 na umowę o pracę zatrudniona jest również Prezes 

Zarządu (wcześniej zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia). Reasumując od 2022  

w ramach działania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja wykazywane  do rozliczenia są  

4 osoby.  Szeroka działalność i aktywność Stowarzyszenia poza obszarem RLKS 

powodowała, iż w ramach projektów dodatkowych tj. Przedsiębiorcza Lubelszczyzna, czy 

Nowe Otwarcie utworzone były dodatkowe stanowiska pracy, nie wliczane do kosztów 

działalności w ramach PROW. 

Zakres kompetencji i odpowiedzialności pracowników biura został szczegółowo określony  

w procedurze wewnętrznej jaką jest Regulamin biura  Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Kraśnickiej oraz zakresach czynności poszczególnych pracowników. Analiza dokumentów 

pokazała, iż od strony odpowiedzialności i upoważnień praca biura otrzymała podstawy 

formalno – prawne pozwalające na pełnienie roli administracyjno – organizacyjnej 

Stowarzyszenia. Pokreślenia wymaga również wydatna rola biura w zakresie sprawności  

i efektywności wdrażania LSR. Zakres odpowiedzialności biura jest w istocie kluczowy. 

Organy Stowarzyszenia pełnią funkcję  decyzyjną i kontrolną. W praktyce, to od jakości 

pracy biura zależy cały poziom operacyjny.  

Tabela 12 Kluczowe obszary kompetencji Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 

Obszar 

kompetencji 
Przykłady odpowiedzialności 

Obsługa organów 

Stowarzyszenia  

 przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków  

i zebranie Zarządu Stowarzyszenia, 

 obsługa Walnego Zebrania Członków, 

 prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków  

i Zarządu, 

 obsługa administracyjna Zarządu, 

 sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu, 

Obsługa 

administracyjna 

Stowarzyszenia  

 opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach 

organizacyjnych 

 prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

 prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 

 gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji  

z zakresu działalności Stowarzyszenia, 

 opracowywanie prawidłowych planów pracy, budżetu  

oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, 

 prowadzenie korespondencji 

Obsługa 

organizacyjna 

Stowarzyszenia  

 realizacja zadań określonych przez Zarząd, 

 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków  

i Zarządu Stowarzyszenia, 

Obsługa 

mieszkańców 

obszaru LSR 

 ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i 

inne w oparciu o własny bank danych, 

 prowadzenie spraw w zakresie animacji lokalnej  

i współpraca z partnerami stowarzyszenia, 

Obsługa wdrażania  doradztwo dla mieszkańców terenu LSR w sprawie 
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LSR warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz 

wniosków o płatność,  

 przygotowanie i wdrażanie projektów w ramach LSR Ziemi 

Kraśnickiej (projekty własne, projekty grantowe), 

 prowadzenie monitoringu i ewaluacji, 

 przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową 

zw. z funkcjonowaniem LGD oraz przedsięwzięć 

określonych w LSR, 

 przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat 

projektów 

Obsługa wdrażania 

LSR, wybór 

operacji i Rada 

Stowarzyszenia  

 przygotowywanie i obsługa naboru wniosków, 

 świadczenie doradztwa, prowadzenie działań informacyjno 

– edukacyjnych, 

 wstępna ocena wniosków, 

 obsługa posiedzeń Rady Stowarzyszenia.  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Regulaminu Biura    

Najtrudniejszym okresem dla utrzymania sprawnej organizacji pracy biura LGD ZK był okres 

pandemii COVID-19. Ciągłość pracy utrzymano przez pracę hybrydową i dyżury 

pracowników, ustalane zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa oraz 

standardem i zasadami reżimu sanitarnego.   

Celem realizacji obowiązków Stowarzyszenia w zakresie animacji lokalnej i współpracy dla 

pracowników biura opracowany został plan szkoleń oraz polityka szkoleniowa. Szkolenia 

organizowane przez LGD ZK kierowane były również do członków organów LGD. 

Zasadniczo dotyczyły usługi doradztwa w zakresie procedur wyboru operacji i oceny 

operacji. Wykaz organizowanych i zrealizowanych szkoleń zawartych w Planie Szkoleń dla 

Członków Rady i Pracowników Biura LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach PROW 2014 – 2020 

zawiera poniższa tabela: 

Tabela 13 Wykaz szkoleń organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w ramach PROW 2014-2020. 

Zakres szkolenia Uczestnicy  Ilość szkoleń w okresie 

wdrażania LSR 

Zasady wdrażania Lokalnej  

Strategii 

Rada  

Pracownicy biura 

1 

Zasady wypełniania  

dokumentacji aplikacyjnej i  

rozliczeniowej (case study) 

Pracownicy biura 4 

Zasady oceny i wyboru  

projektów do finansowania 

Rada 3 

Zasady ewaluacji i  

monitoringu Lokalnej Strategii  

Rozwoju 

Pracownicy biura 1 

Asertywność i skuteczna  

komunikacja w trudnych  

sytuacjach 

Zarząd 

Rada  

Pracownicy biura 

1 

Szlaki tematyczne jako  Pracownicy biura 1 
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markowy produkt turystyczny  

regionu 

Zarządzanie Danymi  

Osobowymi 

Pracownicy biura 1 

Dobre praktyki/wdrażanie  

procedur/ audyt wewnętrzny 

Rada 1 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie PLANU SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ 

GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ W RAMACH PROW 2014-2020 

Biuro LGD realizuje także działania informacyjno – promocyjne Stowarzyszenia. 

Skuteczność wdrożenia LSR jest powiązana z odpowiednio prowadzonymi działaniami 

komunikacji Strategii z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Działania te zorganizowane 

są w formie kompleksowego programu realizowanego przez Biuro pn. Plan komunikacji  

z lokalną społecznością.  

Plan definiuje działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu 

uwzględniając cechy poszczególnych adresatów tak, by prowadzone działania były 

skuteczne, atrakcyjne, zrozumiałe oraz wykorzystywały odpowiednie i dostosowane do 

potrzeb i możliwości adresatów kanały komunikacji.  

Głównymi adresatami Planu komunikacji LSR byli: 

 beneficjenci (faktyczni i potencjalni) – liderzy, którzy poprzez pozyskiwane środki 

finansowe będą wprowadzać zmiany na obszarze objętym LSR, tj. jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki 

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytucje ochrony zdrowia, kościoły  

i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje rolników, ochotnicze straże pożarne, osoby 

rozpoczynające działalność gospodarczą, sołtysi; 

 odbiorcy projektów - osoby, korzystające bezpośrednio z działań podejmowanych  

w projekcie aktywnie uczestniczące w operacjach, tj. pracownicy wszystkich instytucji, 

organizacji i przedsiębiorstw wymienionych w segmencie beneficjentów - członkowie 

formalnych i nieformalnych grup społecznych (KGW, OSP), dzieci i młodzież  

oraz osoby wychowujące małe dzieci lub dzieci niepełnosprawne, osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne i zagrożone 

bezrobociem, osoby powyżej 50. roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 

zależne, w tym starsze i niepełnosprawne, osoby oraz instytucje sprawujące opiekę 

nad dziećmi do lat 3, przedszkola i szkoły prowadzące kształcenie ogólne  

i zawodowe, ich uczniowie/wychowankowie, słuchacze i nauczyciele, osoby dotknięte 

niepełnosprawnością; 

 odbiorcy rezultatów – mieszkańcy obszaru LSR, turyści, inwestorzy, osoby, które 

skorzystają z rezultatów ze zrealizowanych projektów. 

Znaczenie Planu komunikacji we wdrażaniu LSR ma odzwierciedlenie w przypisanych mu 

celach. Są nimi:  

 Cel 1. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność LGD, 

 Cel 2. Bieżące informowanie o stanie realizacji LSR, w tym o stopniu osiągania celów  

i wskaźników, 
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 Cel 3. Bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych operacji   

oraz grup docelowych w największym stopniu realizujących założenia LSR. 

Biuro LGD realizowało przyjęty Plan komunikacji osiągając założone w nim wskaźniki,  

w postaci: 

Tabela 14 Poziom realizacji Planu komunikacji ze społecznością lokalną 

Lp. Działania realizowane w ramach Planu komunikacji  Wartość wskaźnika 

przyjęta do 

osiągnięcia 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta do dnia 

31.05.2022  

1. Strona internetowa LGD 40 000 odwiedzin 891 392 odwiedzin 

2. Spotkania informacyjne 265 osób 749 osób 

3. Spotkania aktywizacyjne 10 sztuk 13 sztuk 

4. Ogłoszenia w prasie oraz regionalnej telewizji  15 sztuk 19 ogłoszeń 

5. Doradztwo w punkcie konsultacyjnym LGD 150 sztuk 346 sztuk 

6. Świadczenie informacji przez pracowników biura 

LGD 

1 000 sztuk 1 480 sztuk 

7. Strony internetowe Urzędów Gmin i innych 

partnerów LGD 

100 sztuk 148 sztuk 

8. Targi Pracy i Przedsiębiorczości  5 sztuk 6 sztuk 

9. Newsletter 5 000 sztuk 14 892 sztuk 

10. Profil na Facebook 500 osób 1 452 osób 

11. Materiały informacyjne: długopis, teczka, notatnik 3 000 sztuk 4 002 sztuk 

12. Badanie jakości świadczonego doradztwa 600 sztuk 564 sztuk 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z LGD ZK   

Z prowadzonego na bieżąco monitoringu działań informacyjno – promocyjnych 

realizowanych w ramach opracowanego Planu komunikacji wynika, iż: 

 sposób docierania do społeczności i grup docelowych przyjęty w Planie komunikacji 

jest efektywny, 

 narzędzia komunikacji ustalone w Planie komunikacji są adekwatne do potrzeb 

adresatów oraz skutecznie realizują cele przyjęte w Planie, 

 biuro LGD osiąga wskaźniki założone w Planie komunikacji, 

 działania informacyjno – promocyjne mieszczą się w przyjętym budżecie. 

Efektywność Planu komunikacji potwierdzają badania mieszkańców obszaru LSR.  Na 

pytanie o rozpoznawalność Lokalnej Grupy Działania 89% biorących udział w badaniu 

potwierdziło, iż zna lub słyszało o Lokalnej Grupie Działania a zaledwie 11% ankietowanych 

nie zna Lokalnej Grupy Działania. 
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Wykres  10 Rozpoznawalność LGD przez mieszkańców obszaru LSR 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR 

Biorący udział w badaniu mieszkańcy wskazali również główne kanały informacji o LGD ZK. 

W pytaniu „W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?” wskazali jako 

dominujące: 

 uczestniczenie w działaniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania – 25% 

udzielonych odpowiedzi, 

 obserwowanie działań Lokalnej Grupy Działania – 22 % udzielonych odpowiedzi, 

 instytucje (szkoła, urząd) – 17% udzielonych odpowiedzi, 

 znajomi, sąsiedzi – 16% udzielonych odpowiedzi,  

 lokalna prasa – 13% udzielonych odpowiedzi. 

Ważnym elementem komunikowania LRS, wpływającym na skuteczność jej wdrażania, jest 

usługa doradztwa świadczona przez pracowników biura. Doradztwo połączone jest 

procesem informowania mieszkańców (przede wszystkim potencjalnych wnioskodawców)  

o możliwości pozyskania wsparcia finansowego na poszczególne przedsięwzięcia oraz 

warunkach organizacyjno – technicznych poszczególnych naborów, tj.: 

 informowanie o planowanych naborach, ich zakresie, celach, terminach, warunkach 

dostępu, rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie; 

 informowanie o zakresie dokumentacji konkursowej,  

 przekazanie wyjaśnień dotyczących interpretacji kryteriów ocen używanych przez 

Radę LGD, 

 zebranie informacji na temat ewentualnych problemów związanych z procesem 

aplikowania o środki z budżetu LSR, 

 pomoc i doradztwo indywidulanym wnioskodawcom w zakresie wypełniania 

formularzy dokumentacji konkursowej, zakresu i poprawności wymaganych 

załączników, 

 udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów 

przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR, 

 rozliczania projektów i wymagań wniosków o płatność. 

Zakres świadczonych usług indywidualnego doradztwa prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 15 Zakres świadczonych usług doradczych przez LGD ZK w latach 2016-2022 

Zakres indywidualnego 

doradztwa: 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

ogółem  0 0 181 245 295 295 59 

osoby fizyczne 0 0 43 63 73 115 14 

instytucje 0 0 8 17 43 143 31 

liczba podmiotów, które złożyły 

wniosek o przyznanie pomocy 
0 0 80 140 188 212 41 

liczba podmiotów, które zawarły 

umowę o przyznaniu pomocy 
0 0 30 77 77 134 0 

 Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z LGD ZK   

*stan na dzień 31.05.2022r.; zakres usługi doradztwa w roku 2022 wliczono z naborów 1/2022 i 2/2022/G; 

pozostałe nabory w roku 2022 ogłoszone były  od 30 maja 2022r., zatem nie wliczano pojedynczego doradztwa 

wykraczającego poza w/w termin; 

LGD ZK świadczyła usługi doradztwa indywidualnego od 2018 roku. Ma to związek  

z terminami oraz przedmiotowym zakresem organizowanych naborów. Duże 

zainteresowanie doradztwem ze strony osób fizycznych wynika z zainteresowania 

operacjami w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W roku 2021 nastąpił 

sokowy wzrost klientów instytucjonalnych doradztwa. Były to przede wszystkim organizacje 

pozarządowe.  

Z obserwacji pracowników biura biorących udział w ocenie wstępnej i formalnej wniosków 

wynika, iż korzystanie z doradztwa indywidualnego bezpośrednio przełożyło się na jakość 

dokumentacji aplikacyjnej. Wnioskodawcy konsultujący swój pomysł lub wniosek lepiej 

rozumieli kryteria oceny zgodności z LSR, zapisy instrukcji wypełniania dokumentów  

i załączników. Udzielający wsparcia doradczego pracownicy biura potrafili dzielić się wiedzą  

w zakresie najczęściej popełnianych we wnioskach błędów, co w efekcie wpłynęło na wyższą 

jakość ocenianej dokumentacji konkursowej. Wnioskodawcy korzystali ze wsparcia 

doradczego w formie telefonicznej, mailowej ale najbardziej efektywną formą świadczonego 

doradztwa było doradztwo bezpośrednie w biurze lub w formie dyżurów po spotkaniach 

informacyjnych. Była to usługa najbardziej wymagająca, angażująca więcej nakładów  

w formie czasu i zaangażowania kadry biura ale zdecydowanie najbardziej efektywna ze 

wszystkich stosowanych form.  

Jakość usług doradczych świadczonych w ramach wdrażania LSR była badania za pomocą 

kwestionariusza ankiety. Badanie skonstruowane było w sposób pozwalający na dokonanie 

oceny pracy konkretnego pracownika biura (udzielającego wsparcia doradczego), przy 

zachowaniu anonimowości osoby wypełniającej ankietę. Analiza badania, iż we wszystkich 

badanych poziomach usługi doradztwa świadczonej przez Biuro LGD ZK wysoko oceniono 

jakość świadczonej usługi. Szczegółowe obszary analizy to: 
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 komunikatywność/ zaangażowanie / indywidualne podejście do interesanta/ 

uprzejmość – 100% udzielnych odpowiedzi jest pozytywna dla wszystkich objętych 

badaniem pracowników biura; 

 wiedza merytoryczna/ profesjonalizm - 100% udzielnych odpowiedzi jest pozytywna 

dla wszystkich objętych badaniem pracowników biura; 

 wystarczająca ilość czasu przeznaczona na prowadzoną rozmowę - 100% udzielnych 

odpowiedzi jest pozytywna dla wszystkich objętych badaniem pracowników biura; 

 zadowolenie z uzyskanych informacji - 100% udzielnych odpowiedzi jest pozytywna 

dla wszystkich objętych badaniem pracowników biura. 

W badaniach jakościowych beneficjentów i organizacji pozarządowych prowadzonych 

techniką ankiety bezpośredniej respondenci dokonywali m.in. oceny usług doradczych. Na 

pytanie „Czy wg Pani/Pana udzielane doradztwo jest adekwatne do potrzeb potencjalnych 

beneficjentów?” 98% beneficjentów biorących udział w badaniu odpowiedziało pozytywnie, 

2% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. W odpowiedziach na pytania nie było żadnych 

odpowiedzi negatywnych. 

Tabela 16 Ocena usług doradczych świadczonych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjentów LGD ZK 

     Zakres świadczonego doradztwa przełożył się na liczbę podmiotów, które złożyły wnioski. 

W praktyce, efektywność i jakość świadczonego doradztwa przełożyła się na: 

 właściwe skonfrontowanie pomysłu wnioskodawcy z warunkami konkursu,  

co pozwoliło na selekcje pomysłów realnych i możliwych do wsparcia w ramach 

poszczególnych przedsięwzięć od tych, na które nie można było pozyskać 

dofinasowania; 

 wyjaśnienie definicji beneficjenta kwalikowanego do udziału w danym konkursie,  

co pozwoliło wyłączenie tych, którzy są zainteresowani dofinansowaniem a nie 

spełniają warunków brzegowych uprawnionych beneficjentów danego naboru  

i w efekcie    przygotowanie aplikacji przez podmioty uprawnione do pozyskania 

wsparcia; 

 lepsze zrozumienie zasad konkursu i kryteriów oceny zgodności z LSR.  
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Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze.  

 

Obszar badawczy I  

 

Ocena wpływu na 

główny cel LSR  

 

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych 

do niego wskaźników LSR?  

 

 

Cel ogólny LSR: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD realizowany 

był za pomocą czterech celów szczegółowych, tj.: 

 Cel 1.1 Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców, 

 Cel 1.2 Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego, 

 Cel 1 .3 Wzmacnianie pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 

 Cel 1.4 Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD. 

Każdy z celów szczegółowych odpowiadał za inny obszar wpływający na jakość życia 

mieszkańców LSR tworząc warunki do kompleksowego wsparcia i rozwoju  

oraz zaspokajania różnych zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców LSR.  

Z analizy danych statystycznych wynika, iż w okresie wdrażania LSR w ramach PROW 

wartość salda migracji na pobyt stały (średnia dla obszaru LSR) mimo, iż nadal przyjmuje 

wartość ujemną, zmniejszyła się. 

Tabela 17 Saldo migracji na pobyt stały w latach 2014-2021  - średnia 

 

Źródło:  BDL Główny Urząd Statystyczny   
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Cel główny LSR ukierunkowany został na oddziaływanie na trudne zjawisko społeczne. Silny 

trend migracyjny z małych ośrodków miejsko - wiejskich i wiejskich oraz obszarów 

marginalizowanych w kierunku dużych ośrodków miejskich i obszarów bardziej rozwiniętych 

gospodarczo zależy nie tylko od lokalnych uwarunkowań ale i od uwarunkowań 

o charakterze makroekonomicznym. W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 

gminy należące do LGD ZK zaliczone zostały do Obszarów Strategicznej Interwencji  

o znaczeniu krajowym. Są to obszary zagrożone trwałą marginalizacją a samo miasto 

Kraśnik, które nie należy co prawda do LGD ZK ale ze względu na funkcję centrum powiatu 

kraśnickiego silnie oddziałuje na cały obszar LGD ZK, zaliczone jest do grypy miast 

tracących funkcje społeczno – gospodarczą. Stanowi to dowód na kumulacje negatywnych 

zjawisk społeczno – gospodarczych na tym obszarze, względem innych, podobnych w kraju. 

Zjawisko migracji dotyczy przede wszystkim młodych mieszkańców, wchodzących w wiek 

produkcyjny. Z początku migracja ma charakter edukacyjny, ale potem przeradza się  

w migrację zarobkową. Daje to podstawę do stwierdzenia, iż główne powody zmiany miejsca 

zamieszkania mają podłoże ekonomiczne.  

Zmiana nastawienia mieszkańców do obszaru LSR potwierdzają wyniki badań opinii 

mieszkańców LSR. Na zadane pytanie „Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?”  

66% biorących udział w badaniu mieszkańców nie rozważa zmiany miejsce zamieszkania. 

To dominuje stanowisko zarówno wśród osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. 

Analizując udzielone przez respondentów odpowiedzi na pytanie o plany na przyszłość  

w kontekście statusu ekonomicznego ankietowanych osoby bezrobotne oraz uczący się  

i studiujący wypowiedzieli się w większości, iż rozważają zmianę miejsca zamieszkania.  

W pozostałych grupach ekonomicznych dominują odpowiedzi „nie”, świadczące o braku 

planowania zmiany miejsca zamieszkania. Mężczyźni biorący udział w badaniu częściej 

rozważają możliwość zmiany miejsca zamieszania niż kobiety – 53% mężczyzn oraz 25% 

kobiet myśli o przeprowadzce. 

Tabela 18 Motywacja do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na status ekonomiczny mieszkańców obszaru LSR 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

W zakresie najczęściej wskazywanych powodów chęci zmiany miejsca zamieszkania 

respondenci wybierający odpowiedź twierdzącą na pytanie o plany związane ze zmianą 

miejsca zamieszkania, wybierali łącznie następujące przyczyny: 
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 Brak perspektyw zawodowych, 

 Brak perspektyw zawodowych oraz powody osobiste/rodzinne, 

 Trudny dostęp do instytucji kultury, brak perspektyw zawodowych, 

 Powody osobiste/ rodzinne, 

 Trudny dostęp do edukacji, Trudny dostęp do instytucji kultury, Utrudniony dostęp do 

placówek opieki nad dziećmi, Brak perspektyw zawodowych, 

 Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi, Brak perspektyw zawodowych. 

Zadeklarowanie przez 66% badanych braku chęci zmiany miejsca zamieszkania ma 

potwierdzenie w ich pozytywnej oceny na temat warunków życia na obszarze LSR. Przeszło 

42% mieszkańców przyznało, iż są zadowoleni z warunków życia w gminie, którą 

reprezentują (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). 22% badanych nie jest zadowolonych  

z warunków życia w gminie, którą reprezentują. Kobiety biorące udział w badaniu miały 

skłonność do udzielania odpowiedzi pozytywnych.  

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Perspektywa osiągnięcia w okresie wdrażania celu ogólnego LSR mierzona jest również 

przez poziom realizacji wskaźników przyjętych dla celów szczegółowych. Warto podkreślić, 

iż są one dowodem realnej zmiany społeczno – gospodarczej. Wdrażanie różnorodnych 

działań, dedykowanych w głównej mierze do zdefiniowanych grup defaworyzowanych przede 

wszystkim przełożyło się na rozwój przedsiębiorczości, w tym utworzenie nowych miejsc 

pracy, utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz poprawę kompetencji i jakości kapitału 

społecznego.  

Badanie opinii mieszkańców obszaru LSR wskazuje, iż ponad 48% biorących udział  

w badaniu pozytywnie ocenia poczucie tożsamości mieszkańców z regionem, co przekłada 

się na przywiązanie do miejsca zamieszkania i pozytywną ocenę jakości życia na tym 

obszarze.  
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Warto podkreślić, iż osiągnięta zmiana społeczno – gospodarcza nie wyczerpuje potrzeb 

mieszkańców obszaru LSR. Wskaźnik salda migracji, mimo zmniejszenia, nadal przyjmuje 

wartości ujemne. W latach 2014-2021 liczba młodych mieszkańców obszaru LSR (w wieku 

od 20 do 34 roku życia) zmalała o 2 028 osób. Osoby te ciągle migrują do większych 

ośrodków miejskich i zagranicę w celach edukacyjnych i zarobkowych. Nadal aktualna jest 

zatem potrzeba wspierania obszaru przedsiębiorczości i wzmacniania kompetencji  

i umiejętności młodych mieszkańców LSR w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej i samozatrudnienia.   

Postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w analizowanym okresie (w latach 2014 – 2021) 

nie budzi zastrzeżeń. Pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19  

oraz przedłużeniem okresu programowania w przypadku zdecydowanej większości 

wskaźników osiągnięto lub przekroczono już planowany stan docelowy. Świadczą o tym 

dane zawarte w sprawozdaniu z wdrażania LSR za rok 2021. W przypadku kilku wskaźników 

nie osiągnięto jeszcze zaplanowanego poziomu, ponieważ projekty znajdują się w fazie 

realizacji. Ze względu na zwiększenie budżetu LSR dla części przedsięwzięć zostały 

ogłoszone nabory. Warto mieć na uwadze, ze dodatkowe środki zostały zaplanowane w LSR 

zgodnie z wynikami konsultacji społecznych, co gwarantuje ich realizację. Osiągnięcie 

wyznaczonego w LSR celu głównego, celów szczegółowych i przypisanych do nich 

wskaźników przebiega w sposób prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń. 

Obszar badawczy II 

  

Ocena wpływu na 

kapitał społeczny 

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym 

w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie 

w sprawy lokalne?  

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału 

społecznego w przyszłości? 

  

Budowanie kapitału społecznego, podejmowane przez LGD ZK, jest jednym  

z kluczowych narzędzi wspierających realizację celu głównego LSR. Poziom kapitału 

społecznego przejawia się większym poczuciem przynależności mieszkańców do miejsca 

zamieszkania oraz rozwojem współpracy międzyinstytucjonalnej. 

W praktyce, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów tworzy kapitał społeczny 

danego obszaru. Jest on wynikiem zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów 

postępowania sprzyjających kreatywności oraz wzmacniających wolę współpracy  

i porozumienia mieszkańców na rzecz osiągania wspólnych celów. Jednym z przyjętych 

wskaźników kapitału społecznego jest aktywność obywatelska i działalność grup 

nieformalnych i formalnych. Organizacje pozarządowe zrzeszają najaktywniejszych 

mieszkańców oraz integrują i aktywizują lokalną społeczność lub grupy mieszkańców na 

rzecz, których działają.  

Podstawą podejścia LEADER jest m.in. oddolne podejście. W myśl tej metody mieszkańcy 

są ekspertami w dziedzinie kierowania rozwojem obszaru, który zamieszkują. Narzędziem 

podejścia oddolnego jest partycypacja, czyli stworzenie warunków do zaangażowania 

mieszkańców w proces decyzyjny, tak by przyjęte kierunki rozwoju były zgodne z ich 
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potrzebami, oczekiwaniami i planami. Istota podejścia oddolnego była realizowana przez 

LGD ZK na etapie przygotowania LSR oraz na etapie jej wdrażania.  

Na etapie przygotowania zastosowano metody partycypacji dostosowane do cech  

i właściwości lokalnej społeczności, co stworzyło dobre warunki do współtworzenia LSR  

z mieszkańcami. Na etapie wdrażania LSR zasada oddolności realizowana była przez 

następujące formy; 

 zaangażowanie do członkostwa w LGD ZK trzech sektorów, przy największym 

udziale sektora społecznego; 

 prowadzenie monitoringu i badania opinii mieszkańców w zakresie wdrażania LSR 

pozwalające na stałą analizę potrzeb i oczekiwań i aktywny udział społeczności  

w procesie wdrażania i oceniania LSR; 

 prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych; 

 realizację przedsięwzięć, których celem jest aktywizacji społeczności lokalnej, w tym 

zapewnienie, by operacje były realizowane samodzielnie przez mieszkańców. 

Działania ukierunkowane na aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne 

podejmowane były na poziomie LSR w ramach Celu 1.2 Stworzenie warunków do 

aktywności na rzecz rozwoju lokalnego i następujących przedsięwzięć: 

1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 

konkurs Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny. 5 

projekt własny Liczba utworzonych Kraśnickich Akademii Kół Gospodyń 

Wiejskich. 

1 

grant Liczba zrealizowanych operacji w ramach „Akademii 

wolnego czasu” służących kreatywnemu spędzaniu czasu 

wolnego. 

10 

grant Liczba utworzonych Smart Villages – inteligentnych i 

konkurencyjnych obszarów wiejskich 

7 

 

1.2.2. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej 

granty Liczba operacji o charakterze aktywizacyjnym w tym 

skierowanych do grup defaworyzowanych. 

20 

granty Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie 

mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa  

lokalnego. 

40 

grant Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji 

obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie 

lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. 

40 

grant  Liczba operacji o charakterze międzypokoleniowym 

służących integracji społecznej wiejskich 

10 
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1.2.3. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych liderów 

granty Liczba szkoleń 

 

5 

animacja Liczba Inkubatorów Organizacji Pozarządowych Ziemi 

Kraśnickiej 

1 

animacja Liczba spotkań /wydarzeń adresowanych do mieszkańców 3 

 

Założone wskaźniki realizacji LSR pokazują skale realnego oddziaływania na aktywizację 

społeczną i rozwój kapitału społecznego obszaru: 

 Liczba osób uczestniczących w inicjatywach/wydarzeniach o charakterze 

aktywizacyjnym. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż LGD ZK na etapie opracowania LSR wybrało 

efektywne narzędzia wsparcia kapitału społecznego dostępne w ramach PROW, jakimi są 

działania animacyjne oraz projekty grantowe. Ilość uczestniczących w projektach grantowych 

organizacji przekłada się bezpośrednio na poziom zaangażowania i umiejętności członków 

tych organizacji w zakresie pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych. Ważną dla 

budowania kapitału społecznego cechą projektów grantowych jest konieczność ich 

samodzielnej realizacji przez grantobiorców. Przekłada się to na wzmocnienie poczucia 

odpowiedzialności za zaplanowane w ramach granu działania oraz rozwój kompetencji 

społecznych i liderskich grupy realizującej grant. Wartością dodaną grantu jest efekt śnieżnej 

kuli – LGD animuje organizacje pozarządowe do samoorganizacji i działania na rzecz swoich 

miejscowości przez działania edukacyjne i konkurs na grant następnie organizacje 

pozarządowe biorące udział w projekcie grantowym już same podejmują działania 

animacyjne na rzecz swoich społeczności i grup dewaloryzowanych – uczestnicy grantu 

angażują się w działanie. W efekcie społeczność lokalna nabywa umiejętności 

samoorganizacji oraz wzmacniają się role liderów lokalnej społeczności. 

Pozytywny wpływ wdrażania LSR na aktywność społeczną i zaangażowanie w sprawy 

lokalne potwierdzają wyniki badań ilościowych i jakościowych. 

Z przeprowadzonych wywiadach indywidulanych przedstawicieli organizacji pozarządowych 

wyłania się ogólny wniosek tej grupy przedstawicieli, iż wdrażanie LSR zmieniło jakość 

kapitału społecznego obszaru LSR, wzmocniło rolę organizacji pozarządowych  

w środowiskach wiejskich oraz kompetencje przywódcze lokalnych liderów.  

W ocenie wpływu LGD ZK na aktywność organizacji pozarządowych na terenie gmin 

obszaru LSR mieszkańcy obszaru biorący udział w badaniu ankietowym pozytywnie ocenili 

ten obszar.  W sumie 39,04% dostrzega aktywność społeczną na obszarze LSR, w tym 

25,71% osób wybrało odpowiedź „dobrze” a  13,33% „bardzo dobrze”.  Wskazania  

w zakresie oceny tego obszaru obejmujące odpowiedzi „trochę dobrze/trochę źle”, 

świadczące o braku zdecydowanej oceny tego obszaru wynoszą 31,43% wskazań.  
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Szczegółowy rozkład odpowiedzi zawiera poniższa tabela i wykres. 

 

Liczba odpowiedzi % 

Bardzo dobrze 14 13,33 

Bardzo źle 8 7,62 

Dobrze 27 25,71 

Nie mam zdania 11 10,48 

Trochę dobrze/trochę źle 33 31,43 

Źle 12 11,43 

 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ilościowych mieszkańców obszaru LSR   

Biorący udział w badaniu beneficjenci w 87% zgodzili się ze stwierdzeniem, że zaplanowane 

zadania związane z animacją lokalną i współpracą odpowiadały potrzebom społeczności 

zamieszkującej LGD. Relatywnie wysoka liczba odpowiedzi świadczących o braku 

jednoznacznej oceny tego obszaru świadczy o ciągłej potrzebie oddziaływania na poziom 

zaangażowania w społeczności lokalnych oraz kontynuowania działań edukacyjnych  

i informacyjnych. 

Wpływ LSR na obszar aktywności społecznej uwidacznia się w statystykach GUS. W latach 

2014 – 2021, czyli całym okresie wdrażania PROW 2014-2020 odnotowano na obszarze 

LSR nowe rejestrujące się organizacje pozarządowe i fundacje.  

Potrzeba kontunuowania działań ukierunkowanych na budowanie kapitału społecznego jest 

ciągle aktualna. Budowanie społeczności zaangażowanych do długotrwały i wieloetapowy 

proces. Aktywizacja jest punktem wyjścia do budowania społeczności zaangażowanej  

w sprawy lokalne o zdolnościach do samoorganizacji. W opinii mieszkańców, pozytywnie 

oceniających aktywizację społeczną i potwierdzających korzyści wynikające  

z organizowanych działań animacyjnych, edukacyjnych, wyraża się pogląd, iż społeczności 

lokalne nie podsiadają jeszcze zdolności do samoorganizacji. Na pytanie o zaangażowanie 

mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów najwięcej udzielonych wskazań to 

odpowiedzi osób mających problem z jednoznacznym dokonaniem oceny tego obszaru 

(38,10% wybrało odpowiedź „trochę dobrze/trochę źle”). Ciągle 31,43% udzielonych 
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odpowiedzi źle ocenia zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów 

na terenie gminy, której mieszka. 

W opinii biorących udział w badaniu focusowym przedstawicieli sektora społecznego  

i gospodarczego w przyszłości rozwój kapitału społecznego na obszarze LSR powinien być 

kontynuowany przez działania edukacyjne, informacyjne oraz projekty grantowe. Nową 

formą aktywizacji społeczności lokalnej może być angażowanie grup mieszkańców do 

włączenia społecznego i samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkańców konkretnych 

miejscowości – instrumentem wspierającym taka ideę byłyby „smart village”. Mało 

docenianym, a ważnym elementem wzmacniającym kapitał społeczny jest wymiana 

doświadczeń i dzielenie się wiedzą organizacji pozarządowych, a także mentoring liderów 

lokalnych prowadzony w ich środowisku działania (na wzór street animacji prowadzonej  

w środowiskach miejskich). 

Realizowane przez LGD ZK przedsięwzięcia dotyczące budowania kapitału 

społecznego cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie i licznie 

brali w nich aktywny udział. Potwierdzają to dane zawarte w sprawozdaniu z wdrażania LSR 

za rok 2021. Zaplanowane w LSR środki finansowe na realizację przedsięwzięć, głównie 

projektów grantowych dotyczących budowania kapitału społecznego zostały już 

zakontraktowane, a w części zakończone. Podsumowując realizowane przez LGD 

przedsięwzięcia ukierunkowane na budowę kapitału społecznego mieszkańców Ziemi 

Kraśnickiej zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z planem i uzyskały wysoką ocenę 

lokalnej społeczności. 

Obszar badawczy III  

 

Przedsiębiorczość  W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 

przedsiębiorczości?  

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach 

kolejnych edycji LSR jest wskazane?  

 

 

Rozwój przedsiębiorczości jest priorytetowym obszarem wsparcia przyczyniającym się  

do realizacji Celu ogólnego LSR.  

Ukierunkowanie logiki interwencji LSR na tworzenie klimatu i warunków do prowadzenia 

działalności gospodarczej poza rolnictwem oraz kształtowanie postawy proprzedsiębiorczej 

wśród mieszkańców ma odzwierciedlenie w sposobie realizacji celów szczegółowych 

Strategii. Praktycznie wszystkie cele ukierunkowane są na obszar szeroko pojętej 

przedsiębiorczości. Bezpośrednio, w ujęciu ekonomicznym cele przyczyniające się  

do tworzenia nowych i rozwijania działalności istniejących podmiotów gospodarczych  

oraz tworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

opartej na zasobach lokalnych to: 

 Cel 1.1 Poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej 

przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców, 

 Cel 1.4 Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD. 
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Pośrednio, przedsiębiorczość w ujęciu społecznym, jako kształtowanie postaw aktywnych  

i proprzedsiębiorczych i aktywizację społeczną realizują cele: 

 Cel 1.2 Stworzenie warunków do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego, 

 Cel 1.3 Wzmacnianie pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 

Podsumowanie wpływu tych celów na rozwój samoorganizacji zaangażowania mieszkańców 

ma miejsce w innych punktach niniejszego raportu. 

Na etapie tworzenia LSR zdiagnozowano szereg problemów odnoszących się do obszaru 

gospodarczego – sytuacji na rynku pracy i kondycji lokalnych przedsiębiorstw, tj.: 

 Nierozwinięty sektor przetwórstwa (w szczególności sektora owocowo-

warzywnego); 

 Niski wskaźnik przedsiębiorczości (niewielka ilość oraz słaby potencjał 

istniejących firm, niewielki ich przyrost, kreowanie niewielkiej ilości miejsc pracy); 

 Słaby sektor innowacji(kreatywny); 

 Niekorzystny wskaźnik aktywności zawodowej; 

 Wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych). 

Zdefiniowane przedsięwzięcia bezpośrednio odpowiadały na w/w problemy. W zakresie 

ekonomicznego podejścia do rozwoju przedsiębiorczości wdrażanie LSR przyczyniło się  

i w dalszym ciągu przyczynia do realizacji założonych w niej wskaźników: 

 80 utworzonych miejsc pracy;  

 24 utrzymanych miejsc pracy; 

 52 podmiotów zakładających własną działalność gospodarczą na obszarze LSR, 

dzięki wsparciu; 

 12 podmiotów rozwijających działalność gospodarczą na obszarze LSR, dzięki 

wsparciu. 

W odniesieniu do organizowanych naborów największym zainteresowaniem cieszyły się 

konkursy ogłaszane dla osób chcących założyć działalność gospodarczą (premie 100 tys. zł, 

50 tys. zł). Środków brakowało również na operacje związane z rozwijaniem działalności już 

istniejących. Warto podkreślić, iż działania towarzyszące organizacji konkursów,  

tj. doradztwo, spotkania informacyjno – edukacyjne, działalność promocyjna oraz realizacja 

projektów współpracy również przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

LSR. 

Wpływ wdrażania LSR na przedsiębiorczość lokalną potwierdzają wyniki przeprowadzonych 

badań społecznych. W opinii wnioskodawców jedną z najważniejszych pozytywnych zmian 

obszaru LSR jest właśnie rozwój przedsiębiorczości. Na pytanie „Czy na aktualnym poziomie 

wykorzystania budżetu i realizacji LSR zauważa Pani/Pan pozytywne zmiany na obszarze 

LGD?” aż 34% ankietowanych przyznało, iż powstało dużo nowych firm (najwięcej 

udzielonych wskazań w dostępnej kafeterii), Kolejne wskazania również dotyczą obszaru 

przedsiębiorczości, tj. ankietowani przyznali, iż rozwija się przedsiębiorczość, promocja 

regionu oraz powstają nowe miejsca pracy. 

W wywiadach grupowych najczęściej pojawiającymi się opiniami w zakresie korzyści 

wdrażania LSR był pozytywny wpływ LGD ZK na obszar lokalnej przedsiębiorczości. Biorący 

udział w badaniu jednoznacznie podkreślali wpływ działań ukierunkowanych na rozwój 
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przedsiębiorczości i oferowaniem wsparcia dla tworzenie działalności gospodarczej na 

rozwiązywanie problemów lokalnych związanych z migracją młodych ludzi do większych 

ośrodków miejscach. Możliwość skorzystania z dotacji na własną działalność gospodarczą 

postrzegali jako kluczowy instrument zachęcający młodych ludzi do pozostania na obszarze 

LSR. Jednocześnie badania jakościowe (wywiady grupowe i indywidualne) unaczyniły 

problemy z wdrażaniem tych działań.  

Biorący udział w wywiadach grupowych i indywidulanych badani podkreślali trudności 

proceduralne związane z operacjami ukierunkowanymi na rozwój przedsiębiorczości. Do 

kluczowych zaliczyli czas oczekiwania na umowę o dofinasowanie. Zdaniem badanych, 

osoby chcące założyć działalność gospodarczą powinny mieć szybszą ścieżkę otrzymania 

wsparcia, ze względu na konieczność oczekiwania z rejestracją działalności do momentu 

podpisania umowy o dofinansowanie.  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR potwierdzają również dane statystyczne, 

przede wszystkim w analizowanym okresie nastąpił: 

 wzrost liczby pracujących ogółem na obszarze LSR o 13,91%, 

 spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych ogółem o 43% ,  

 wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON o 33%. 

W zakresie przyszłych kierunków wsparcia aż 53% ankietowanych beneficjentów wskazało, 

iż chcieliby uzyskać kolejne dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa, a 15% wybrało 

rozwój firmy, szkolenia. W opinii mieszkańców obszaru LSR obszarami najważniejszymi do 

wsparcia w kolejnych latach są przede wszystkim (wg kolejności udzielanych odpowiedzi): 

 Infrastruktura drogowa, 

 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, 

 Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem, 

 Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

 Działania umożliwiające podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa lokalnego. 

Podkreślenia wymaga, iż infrastruktura drogowa, jak i turystyczna wpływają bezpośrednio na 

potencjał otoczenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a kolejne z wybranych 

odpowiedzi stanowią  bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców. 

Przeznaczenie połowy budżetu Strategii na rozwój przedsiębiorczości dało pozytywne efekty 

w postaci powstania 52 nowych przedsiębiorstw, z czego 37 projektów jest już rozliczonych 

oraz rozwoju 12 istniejących przedsiębiorstw z czego 7 operacji już zakończono. Przyniosło 

to gospodarcze korzyści dla regionu w postaci chociażby utworzenia 68 nowych miejsc pracy  

i 24 utrzymanych miejsc pracy. Warto tu zwrócić uwagę, że LGD ZK realizowała 3 projekty 

finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 9.3), które dotyczyły 

powstawania nowych przedsiębiorstw3. Operacje te uzupełniły i wsparły wdrażanie LSR  

i przyczyniły się do wsparcia większej liczby podmiotów w zakresie przedsiębiorczości. 

Podsumowując, zarówno w opinii mieszkańców jak i beneficjentów przedsięwzięcia 

realizowane przez LGD przyczyniły się do rozwoju lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości.  

                                                           
3
 To są projekty: „Mój Pomysł – Mój Biznes – Mój Sukces” realizowany w partnerstwie z Lubelską Fundacją 

Rozwoju oraz 2 realizowane w partnerstwie m.in. z Centrum Szkoleń Europejskich Rafał Dudzic: „Nowe 
Otwarcie”, „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. 
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Bazując na wynikach badań należy stwierdzić, że przedsiębiorczość powinna być nadal 

wspierana, ponieważ przyczynia się do rozwiązywania lokalnych problemów. 

 

Obszar badawczy IV 

 

Turystyka 

i dziedzictwo 

kulturowe 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania 

lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 

kulturowego?  

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego 

potencjału turystycznego?  

 

 

Wsparcie turystyki i dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR realizowały działania  

i inicjatywy skoncentrowane wokół wdrażania Celu szczegółowego 1.4 Poprawa oferty 

turystycznej na obszarze LGD.   

Cel bezpośrednio wynikał z wniosków szczegółowej diagnozy obszaru. Jednym z głównych 

zdefiniowanych problemów była niewystarczająca infrastruktura okołoturystyczna i brak 

wypromowanych produktów turystycznych. W okresie wdrażania LSR, konkursy 

ukierunkowane na rozwój turystyki skierowane były do sektora publicznego 

(odpowiedzialnego za sposób organizacji przestrzeni publicznej i tworzenie infrastruktury 

turystyczno – rekreacyjnej), sektora społecznego - organizacji pozarządowych 

(odpowiedzialnych za wykorzystywanie i promowanie dziedzictwa i zasobów lokalnych)  

oraz sektora gospodarczego (bezpośrednio odpowiedzialnego za świadczenie usług).  

W realizację celu 1.4 i budowanie lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa 

kulturowego zaangażowane było również samo LGD ZK za pośrednictwem wdrażanych 

projektów własnych i projektów grantowych Efektem realizowane wsparcia jest powstała 

infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (np. boiska ogólnodostępne, place zabaw, siłownie 

napowietrzne, altany z infrastrukturą umożliwiająca rekreację, scena plenerowa do 

organizacji wydarzeń kulturalnych), szlaki turystyczne, miejsca noclegowo – gastronomiczne 

(np. gospodarstwa turystyczne), usługi i atrakcje turystyczne np. ruska bania, wiejskie SPA.  

Operacje związane z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego ukierunkowane były na 

włączanie społeczności lokalnej i angażowanie do kultywowania dziedzictwa obszaru LSR. 

Cieszące się największym zainteresowaniem projekty wspomagały organizacje pozarządowe 

i mieszkańców w zakupie wyposażenia wspomagającego wykorzystywanie dziedzictwa  

(tj. wyposażenia świetlic, stroje) oraz organizacji ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych 

promujących dziedzictwo kulturowe. Dwa produkty zostały zarejestrowane na listę 

Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, tj.: 

 Kapusta śp. Witolda Grudzińskiego – 19 stycznia 2016 roku została wpisana na Listę 

Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

słodkowska kapusta z grzybami  
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 Cydr Małgorzaty Solis – 16 listopada 2018 roku został wpisany na Listę Produktów 

Tradycyjnych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi cydr sadownika 

z Mikołajówki 

Duże znaczenie dla rozwoju i promocji dziedzictwa i turystyki miały realizowany przez LGD 

projekty partnerskie. Rezultatem projektów jest włączenie obszaru LSR w ponadlokalną sieć 

promocji i współpracy branży turystycznej oraz wzrost wiedzy podmiotów odpowiedzialnych 

za świadczenie, promocję i organizację usług turystycznych.  

Aż 35,29% mieszkańców obszaru LSR biorących udział w badaniu ankietowym  dobrze 

ocenia promocję dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki gminy, którą 

zamieszkuje. Wyrażona w wywiadach opinia potwierdza, iż obszar turystyki i dziedzictwa 

kulturowego stanowi uzupełnienie w prowadzonej działalności rolniczej obszaru LSR  

i sprawdza się jako dodatkowe źródło dochodów na obszarach wiejskich. Bez wątpienia 

prowadzone w ramach LSR działania przyczyniły się do budowania lokalnego potencjału  

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego. Skutki tych działań oraz ich oddziaływanie 

będą zauważalne po zakończeniu realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć  

i osiągnięciu założonych wskaźników. Badani, zwrócili uwagę na konieczność kontytuowania 

promowania lokalnego dziedzictwa w postaci specjalistycznych upraw owoców miękkich,  

w tym maliny jako podstawowego surowca i potencjału obszaru. W aspekcie omawianego 

potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego warto kontynuować działania promocyjne  

i edukacyjne. W opinii mieszkańców infrastruktura turystyczna i rekreacyjna jest drugim  

w kolejności wskazaniem w zakresie konieczności wsparcia ze środków unijnych  

w przyszłości. 

Obszar badawczy V 

 

Grupy 

defaworyzowane 

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane 

oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały 

na potrzeby tych grup?  

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia 

społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz 

ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 

 

Kluczowe problemy zdiagnozowane w LSR dotykają konkretnych grup mieszkańców, tj.: 

 wyludnianie się obszaru LGD - ujemne saldo migracji, ujemny przyrost naturalny 

(osoby młode do 34 roku życia, bezrobotni), 

 wysokie bezrobocie (osoby młode, bezrobotni, matki samotnie wychowujące dzieci), 

 niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna (nierówny dostęp, brak regularnego 

wykorzystania infrastruktury np. świetlic wiejskich, słaba oferta dla młodzieży  

i seniorów (osoby starsze, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież), 

 duża ilość gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej (seniorzy, 

matki samotnie wychowujące dzieci, bezrobotni).  
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Zdefiniowane w odniesieniu do w/w problemów grupy defaworyzowane korzystały w okresie 

wdrażania z różnych form wsparcia i oddziaływania ze strony LGD ZK, tj.: 

 kierunkowanie operacji na oddziaływanie na grupy defaworyzowane – tj. znaczna 

większość działań była ukierunkowana na realizację operacji, w których grupą 

docelową były osoby nalężące do grup defaworyzowanych LSR; 

 tworzenie preferencji w warunkach wsparcia dla wnioskodawców pochodzących  

z określonej grupy docelowej (osoby bezrobotne i osoby młode do 34 roku życia); 

 pośrednie wsparcie poprzez premiowanie innych wnioskodawców, którzy kierują 

wsparcie do grup defaworyzowanych ( np. angażują do realizacji projektu, tworzą 

miejsca pracy dla członków grupy defaworyzowanej). 

Wnioski z przeprowadzonych wywiadów potwierdzają duże znaczenie LSR w zakresie 

oddziaływania na osoby młode w wieku do 34 roku życia i bezrobotnych. Działania 

skierowane na tworzenie i rozwijanie przedsiębiorczości w sposób bezpośredni lub pośredni 

skierowane były do tej grupy. Dla odmiany działania związane z aktywizacją i kultywowaniem 

dziedzictwa angażowały przedstawicieli grupy docelowej LSR i grupy defaworyzowanej, tj. 

seniorów i matki samotnie wychowujące dzieci. W ocenie badanych najtrudniejszą grypą 

dewaloryzowaną są młodzi mieszkańcy LSR. W opinii 98% ankietowanych Beneficjentów 

wielkość zaplanowanych środków na poszczególne przedsięwzięcia LSR odpowiadała 

potrzebom zidentyfikowanych grup defaworyzowanych. 

Z ogólnodostępnych danych statystycznych wynika, iż na obszarze LSR nastąpił spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Szczególnie wysoka dynamika spadku 

przypada na lata 2018-2020 i wynosi aż o 25% mniej osób korzystających ze wsparcia 

środowiskowej pomocy społecznej. 

Pogłębiające się tendencje demograficzne mocniej pokazują sytuację trudną sytuację 

seniorów. Problem wykluczenia społecznego i samotności w miejscu zamieszkania jest 

wciąż aktualny. Wartość wdrażania LSR w kontekście tej grupy defawowryzowanej 

przełożyła się na wzrost włączenia społecznego. Ważną rolę w tym kontekście odegrały 

realizowane projekty grantowe. 

W przyszłości konieczna jest analiza potrzeb ludzi młodych, by rozszerzyć zakres 

oferowanego dla tej grupy defawowryzowej. Zdecydowanie wsparcie w obszarze 

przedsiębiorczości jest nadal wiodącą potrzebą, jednak warto definiować na nowo 

oczekiwania względem innych obszarów, m.in. poczucia tożsamości, oferty spędzania czasu 

wolnego, sprawczości działania.  

Warto zwrócić uwagę, że LGD ZK zrealizowała przedsięwzięcia mające na celu objęcie 

wsparciem grup defaworyzowanych, a przy ocenie wniosków stosowała kryteria wyboru 

dotyczące zaspokajania potrzeb grup defaworyzwanych. Dzięki takiemu podejściu osoby 

należące do zdiagnozowanych w LSR grup były preferencyjnie traktowane i mogły 

efektywniej korzystać ze wsparcia. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że odnotowano 

spadek osób korzystających z pomocy społecznej. Analizowane dane wskazują na 

pozytywne zmiany jednak dalsze działania w tym zakresie są niezbędne. Ważną kwestią jest 

prawidłowe określenie grup defaworyzownaych i ich problemów oraz zaplanowanie w nowej 

LSR działań będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby. Kompleksowe podejście  

w zakresie doradztwa, szkoleń, animacji i wsparcia finansowego, które będzie realizowane 
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we współpracy z lokalnymi partnerami powinno przynieść korzystne efekty ograniczające 

ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

Obszar badawczy VI 

Innowacyjność   W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były 

innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach 

LSR?  

 

Innowacyjność jest najtrudniejszym obszarem analizy. Sama zdolność do podejmowania 

działań innowacyjnych związana jest z poziomem kompetencji społecznych i skłonności do 

podejmowania ryzyka. W społecznościach lokalnych,  zamieszkujących obszary zagrożone 

marginalizacją (tak jak w omawianym przypadku) rozwój innowacyjności ograniczony jest 

ciągłymi problemami w podstawowych, bytowych obszarach oraz niedostateczną jakością 

kapitału społecznego.  

Na poziomie tworzenia LSR zdiagnozowano problem związany z niską innowacyjnością 

obszaru. Na poziomie wdrażania LSR wypracowano rozwiązania zachęcające do wdrażania 

innowacyjności w obszarze społecznym i przedsiębiorczości w postaci preferencji  

w ubieganiu się o wsparcie dla wnioskodawców wykorzystujących rozwiązania innowacyjne. 

Dobrym sposobem promowania innowacyjności było rozwiązanie przyjęte dla projektów 

grantowych. W kryteriach oceny premiowano wnioskodawców za innowacyjność 

zdefiniowaną jako nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, a także 

nowatorski sposób wykorzystywania zasobów lokalnych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, ze innowacyjność przysporzyła najwięcej trudności we 

wdrażaniu LSR w odniesieniu do wszystkich uczestników procesu wdrażania: 

wnioskodawców, członków Rady, pracowników biura. Na 52 projekty w zakresie 

podejmowania działalności 16 oceniono jako innowacyjne. Pomysły wnioskodawców były 

zgodne z potrzebami rynku i odpowiadały na lokalne potrzeby, jednak większość nie 

posiadała innowacyjnych rozwiązań.  

W przyszłości ważne jest kontunuowanie działań edukacyjnych w tym obszarze, tj. szkolenia, 

promocja dobrych praktyk, wyjazdy studyjne, publikacje i poradniki. Kluczowym wydaje się 

promowanie innowacji społecznych. W tym zakresie pomocnym narzędziem mogą okazać 

się koncepcje „smart village”. Ważne z punktu widzenia osoby planującej rozpoczęcie 

działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy może okazać się wsparcie merytoryczne na 

etapie doradztwa i szkoleń. 

 

Obszar badawczy VII 

  

Projekty 

współpracy 

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania 

projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty 

współpracy w przyszłości? 
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Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2021 LGD ZK zrealizowała jeden projekt współpracy.  

W praktyce realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2022. Projekt pn. „Zasmakuj w Tradycji 

– Lubelski Szlak Kulinarny” realizowany jest wspólnie przez Lokalną Grupę Działania na 

rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”,  Lokalną Grupę Działania 

„Ziemia Biłgorajska”, Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Krasnystaw Plus” oraz Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” z Radzynia 

Podlaskiego. Celem projektu jest upowszechnienie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie 

lokalnych producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i innych obiektów 

gastronomicznych w promowanie produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu 

Lubelszczyzny.  

Do projektu przystąpiło 31 podmiotów, w tym z LGD „Kraina wokół Lublina”: 11, z LGD 

„Zapiecek”: 5, LGD Ziemi Kraśnickiej: 4 i LGD „Ziemia Biłgorajska”: 7 podmiotów. W ramach 

realizacji projektu trwa obecnie organizacja promocyjnych pokazów kulinarnych na terenie 

podmiotów, które przystąpiły do projektu, poza tym organizowane są m.in. jednodniowe 

wyjazdy studyjne do tych podmiotów, czy też warsztaty kulinarne.  

Docelowo, efektami tego projektu będzie wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów 

partnerskich LGD w związku z powstaniem szlaku kulinarnego jako elementu nowego 

kierunku rozwoju turystyki – turystyki kulinarnej, a także zwiększenie zainteresowania 

produktami tradycyjnymi i lokalnymi na obszarze partnerskich LGD.  

Projekt współpracy zaplanowany w LSR ZK jest w trakcie realizacji, wszystkie zaplanowane 

działania przebiegają zgodnie z harmonogramem, co wydaje się skutecznie doprowadzi do 

realizacji projektu współpracy. Żaden z partnerów projektu nie dostrzega zagrożeń  

w osiągnieciu celu operacji. Na obecnym etapie zaawansowania przedsięwzięcia ocena 

skuteczności i efektów jego realizacji byłaby przedwczesna. 

Projekty współpracy przyczyniają się do osiągniecia celów zawartych w strategii 

wykorzystując wiedzę i doświadczenia partnerskich lokalnych grup działania. Łączą 

społeczności, które wspólnie rozwiązują lokalne problemy i skupiają uwagę na efektywnym 

wykorzystaniu zasobów regionu. Warte podkreślenia jest to, że w związku z ograniczonym 

budżetem w LSR, LGD ZK realizowała wiele projektów partnerskich z innymi lokalnymi 

grupami działania, które uzyskały finansowanie z KSOW. Efekty tych projektów widocznie 

wpływały i uzupełniały realizację celów LSR, angażując często beneficjentów operacji 

realizowanych w ramach LSR na rzecz działań edukacyjnych, promocyjnych. W przyszłości 

zasadne byłoby przeznaczenie większej puli środków na realizację projektów współpracy, 

należy również rozważyć realizację projektu międzynarodowego. 

 

Obszar badawczy VIII 

 

Ocena 

funkcjonowania 

LGD 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na 

efektywną i skuteczną realizację LSR?  

 Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD 

(animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?) 

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by 

skuteczniej realizowała LSR? 
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Z przeprowadzonych badań mieszkańców obszaru LSR wynika, iż niezależnie od statusu 

ekonomicznego ankietowani pozytywnie oceniają działalność LGD ZK we wszystkich 

aspektach prowadzonej działalności: prowadzonego doradztwa, animacji społecznej, działań 

informacyjno – edukacyjnych, organizowanych przedsięwzięć. 

W opinii badanych przedstawicieli organów LGD ZK wynika, iż na etapie wdrążania nie 

występowały sytuacje, w których któryś z sektorów był marginalizowany lub wystąpił konflikt 

interesów. Sposób działania parterów w ramach LGD ZK pozwalał na efektywna i skuteczną 

realizację LSR. Opinia ta znajduje potwierdzenie w analizie dokumentów LGD, z których 

wynika, iż wszystkie organu angażowały zgodnie z przypisanymi w statucie kompetencji we 

wdrażanie LSR w sposób właściwy, zgodny z procedurami i przyjętym harmonogramem.  

Ma to odzwierciedlenie szczególnie w procesie aktualizacji LSR, przygotowania i obsługi 

naborów.  

Z wyników badań mieszkańców, beneficjentów i organizacji pozarządowych wynika wspólna 

dla tych grup respondentów i jednoznaczna (we wszystkich badaniach wskazania obejmują 

ponad 90% odpowiedzi) opinia na temat skuteczności i efektywności pracy biura LGD ZK. 

Ważnym obszarem oceny były świadczone usługi doradztwa (wysoką jakość potwierdziło 

98% beneficjentów) oraz prowadzone działania informacyjno- promocyjne (98% 

ankietowanych potwierdziło skuteczność stosowanych przez biuro LGD ZK narzędzi 

komunikacji). Zdecydowana większość badanych mieszkańców uczestniczy w działaniach 

animacyjnych organizowanych przez biuro LGD ZK, w tym przede wszystkim wydarzeniach 

kulturalnych, integracyjnych, szkoleniach. Skale działań animacyjnych oraz skuteczność tych 

działań potwierdzają również zrealizowane projekty grantowe ( w szczególności wskaźniki 

realizacji tych projektów).  

Plan komunikacji realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pracownicy i organ 

decyzyjny cyklicznie uczestniczyli w szkoleniach ponosząc swoją wiedzę i kwalifikacje. 

Pracownicy biura udzielili blisko 300 osobom i podmiotom indywidualnego doradztwa. 

Zorganizowano 30 spotkań dla mieszkańców oraz 6 konferencji. Cyklicznie odbywały się 

wydarzenia mające na celu promocję lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego. LGD ZK 

realizowało wiele projektów finansowanych z innych środków. Operacje te wspierały 

realizację LSR oraz angażowały społeczność lokalną wokół wspólnych spraw. Działania te 

są ze sobą komplementarne, co podnosi jakość funkcjonowania LGD oraz tworzy efekt 

synergii. 

Z uwagi na wysokie oceny wszystkich rodzajów, kanałów i aspektów komunikacji LGD ZK 

trudno wskazać zmiany w działaniach prowadzonych przez LGD ZK mogące pozytywnie 

wpływać na poprawę skuteczności. Z przeprowadzonych badań wynika wysoka efektywność 

i skuteczność, co świadczy o właściwym dobrze narzędzi, technik co celów LSR oraz grupy 

docelowej.  
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Obszar badawczy IX 

  

  

Ocena procesu 

wdrażania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się 

zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były 

wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla 

beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów 

(spójnych  

z celami LSR)? 

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie 

wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej 

rezultatach? 

 

Tabela postępu rzeczowego i finansowego uwidacznia, że realizacja LSR odbywa się 

zgodnie z planem. Nabory wniosków realizowane są zgodnie z harmonogramem. W LSR 

wprowadzane są zmiany dotyczące przesunięć środków finansowych między 

przedsięwzięciami, aktualizacji wskaźników oraz zaplanowania nowych środków w ramach 

wydłużonego okresu programowania. Corocznie odbywał się warsztat refleksyjno–

analityczny, którego efektem końcowym jest ewaluacja wewnętrzna oraz ustalenie 

rekomendacji niezbędnych do wdrożenia, w celu poprawy jakości wdrażania Strategii. LGD 

monitoruje beneficjentów w celu pomocy przy realizacji i rozliczeniu operacji. Analiza danych 

wskazuje, że LGD na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy.  

Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów uznano za przyjazne dla wnioskodawców. W 

raporcie z ewaluacji zewnętrznej zawarto informację, że nie wnioskodawcy nie zgłaszali 

uwagi i zastrzeżeń do procedur. Doradztwo świadczone przez pracowników biura przyczynia 

się do lepszej realizacji Strategii. 

Przyjęty poziom kryteriów pozwalał na wybór najlepszych projektów, spójnych z celami LSR. 

Kryteria poza innowacyjnością nie budziły większych wątpliwości.  

 

 

Obszar badawczy X 

Wartość dodana 

podejścia LEADER 

 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji 

pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między 

nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał 

rozwojowy jest w dostateczny sposób wykorzystywany 

i promowany?  

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze 

zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru 
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objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego 

wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są 

komplementarne względem siebie lub względem wiodącego 

projektu/tematu określonego w LSR? 

 

Inicjatywa LEADER ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LSR i polepszenie 

zarządzania zasobami lokalnymi. Inicjatywa przyczynia się wydatnie do rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – nowych miejsc pracy i rozwijania istniejących 

przedsiębiorstw. Realizacja inicjatywy, zgodnie z zasadami właściwymi dla podejścia 

LEADER przyczynia się do realizacji działań rozwojowych nie tylko zgodnie z potrzebami  

i oczekiwaniami i mieszkańców ale i przy ich wydatnym zaangażowaniu i udziale.  

Realizacja przez LGD ZK założonego Planu komunikacji, prowadzenie działalności 

edukacyjnej oraz doradczej przyczyniło się do lepszego wykorzystywania potencjału 

rozwojowego obszaru. Z przeprowadzonych badań wynika, iż świadomość mieszkańców  

w zakresie zasobów obszaru LSR jest bardzo wysoka a co najważniejsze zasoby te 

traktowane są jako potencjał rozwojowy do prowadzonych działań społecznych i działalności 

gospodarczej. To ważna zmiana, świadcząca o innym podejściu społeczności lokalnej do 

rozwoju, koncentrującym się właśnie na zasobach i potencjałach a nie na problemach. Taki 

sposób działania jest jednym z kluczowych i niedocenianych korzyści LEADERA. Pozwala 

na wprowadzanie do rozwoju lokalnego nowych instrumentów ukierunkowanych dla 

samoorganizację i sprawczość lokalnych środowisk. W przyszłości może przełożyć się na 

skuteczne wdrażanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb społeczności 

wynikających z zachodzących zmian demograficznych i ekonomicznych przez m.in. większe 

wykorzystywanie innowacji i rozwiązań typu smart na wsiach (smart village), tworzenie usług 

społecznych przez członków danej społeczności na rzecz innych mieszkańców  

(tj. gospodarstwa opiekuńcze).  

Działalność LGD ZK wpłynęła na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami  

i budowanie powiązań między nimi i sieciowanie. Jako wzorcowy przykład działań należy 

przytoczyć efekty zrealizowanych projektów grantowych czy projektów partnerskich.  

W zakresie komunikacji najważniejsze zmiany zafunkcjonowały dzięki stałej współpracy 

różnych sektorów działających w LGD ZK. Ważne jest tutaj usytuowanie sektora publicznego 

jako jednego z aktorów współpracy. Poprawiło to komunikację i zrozumienie szczególnie na 

linii sektor publiczny – społeczny (działające organizacje pozarządowe i grupy nieformalne). 

Innym wymiarem komunikacji jest budowanie sieci współpracy w ramach danego sektora.  

Tu dobrym przykładem takich powiązań są przedsiębiorcy działający w branży turystycznej 

zaangażowani jako uczestnicy projektów partnerskich LGD ZK. Koordynowanie współpracy 

przez biuro LGD ZK połączone z działaniami aktywizacyjnymi, informacyjno – edukacyjnymi 

oraz świadczonym doradztwem przyczyniło się do realizacji komplementarnych projektów  

i wytworzenie efektu synergii. Ma to szczególnie ważne znaczenie dla operacji 

realizowanych przez sektor publiczny. Świetlice, miejsca spotkań, infrastruktura rekreacyjna 

jest nie tylko dobrze wykorzystywana przez lokalna społeczność ale i umożliwia realizację  

i rozwój działań organizacji pozarządowych. Z punktu widzenia realizacji celu ogólnego LSR 

ma to istotne znaczenie. Tylko komplementarne i wieloaspektowe oddziaływanie na 
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społeczność lokalną przez poprawę jakości życia, ofertę czasu wolnego czy tworzenie miejsc 

pracy może przyczynić się do ograniczenia migracji młodych mieszkańców obszaru.  

Realizowane operacje wykorzystują potencjał rozwojowy obszaru LSR. Potwierdzeniem tego 

są oceny wniosków w zakresie zgodności z kryteriami LSR i fakt wykorzystywania przez 

wnioskodawców z zasobów przyrodniczych, kulturowych.  

Wpływ działalności LGD ZK i wdrażania LSR na obszar funkcjonowania Stowarzyszenia 

należy ocenić bardzo wysoko. Dowodem tego są zrealizowane wskaźniki LSR w zakresie 

produktów i rezultatów oraz wysokie oceny wpływu działalności LGD ZK na obszar 

przedsiębiorczości lokalnej i aktywności społecznej, będące wynikiem badań jakościowych.   

Oprócz oczywistego rozwoju przedsiębiorczości poprzez dotacje na rozpoczęcie i rozwój 

działalności gospodarczej, zarówno z wdrażanego LSR jak i realizacji projektów RPO, 

zdecydowaną wartością dodaną jest fakt zaktywizowania wielu stowarzyszeń znajdujących 

się na terenie obszaru LSR LGD Ziemi Kraśnickiej, a tym samym wzrost ich znaczenia na 

terenie całego powiatu i nie tylko oraz wzrost zauważalnych korzyści jakie przynoszą 

poprzez swoje działania lokalnemu społeczeństwu. Realizacja projektów poprzez przede 

wszystkim JST znacząco wpłynęły na poprawę warunków infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej.  

 

Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje. 

  

Podsumowanie odnosi się do analizowanego okresu wdrażania LSR przez LGD 

Ziemi Kraśnickiej i obejmuje zebranie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego 

procesu ewaluacyjnego. Zostały one ujęte w odniesieniu do: podstaw budowy LSR, 

zaplanowanych w LSR celów ogólnych i szczegółowych, zmian wprowadzanych do 

dokumentu LSR, organizowanych naborów wniosków, realizacji planu rzeczowego  

i finansowego, realizacji projektów współpracy, realizacji projektów poza programem 

LEADER, organizacji pracy biura LGD, uczestnictwa w szkoleniach, realizacji planu 

komunikacji oraz prowadzonego doradztwa. A zatem, w wyniku przeprowadzonych analiz 

można stwierdzić: 

1. Operacje zrealizowane w ramach wdrażania LSR sprzyjają osiąganiu założonych  

w celów, co przekłada się na korzystne zmiany w każdym z problemowych obszarów. 

Diagnoza postawiona w LSR była trafna, stanowiła odzwierciedlenie trendów 

demograficznych, problemów społeczno – gospodarczych obszaru LSR. 

Zaplanowane w LSR cele i przedsięwzięcia odpowiadały opracowanej diagnozie  

i potrzebom mieszkańców. Grupy docelowe i defaworyzowane zostały określone 

prawidłowo. Cel ogólny odnosi się do głównego problemu określonego w LSR  

i skupia się ograniczeniu negatywnych skutków migracji z obszaru LGD. Cele 

szczegółowe dotyczą czterech obszarów tematycznych, tj. przedsiębiorczości, 

aktywności społecznej mieszkańców, tworzenia lepszych warunków do życia 

mieszkańców oraz rozwojowi oferty turystycznej.  Przeprowadzone badania 

wskazują, że wartość salda migracji pomimo, iż nadal przyjmuje wartość ujemną,  

zmniejszyło się. Wzrosła liczba osób zadowolonych z miejsca swojego zamieszkania, 

wzrosła liczba organizacji pozarządowych, zmniejszyło się bezrobocie i rozwinęła się 

przedsiębiorczości okołorolnicza i oferta turystyczna regionu. Wzmocniło się poczucie 
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tożsamości mieszkańców z miejscem zamieszkania. Problem migracji ze wsi do 

większych ośrodków miejskich jest nadal aktualny, a jego przyczyną w największym 

stopniu jest brak perspektyw zawodowych, dlatego zalecane jest w dalszym ciągu 

wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 

2. Z przeprowadzonych badań wynika, że konkursy ukierunkowane na rozwój 

przedsiębiorczości cieszyły się największym zainteresowaniem. Realnie przyczyniły 

się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, w szczególności wpłynęły na 

poziom samozatrudnienia przez podejmowanie działalności gospodarczej oraz 

utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Realny wpływ wdrażania LSR na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości skwantyfikować można z wykorzystaniem twardych 

danych liczbowych (za dzień opracowania badania ewaluacyjnego), tj.:  utworzono 80 

miejsc pracy, utrzymano 24 miejsc pracy, dzięki wsparciu 52 podmioty założyły 

własną działalność gospodarczą na obszarze LSR a 12 podmiotów rozwinęło swoją 

działalność gospodarczą. W odniesieniu do organizowanych naborów największym 

zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane dla osób chcących założyć 

działalność gospodarczą (premie 100 tys. zł, 50 tys. zł). Wpływ wdrażania LSR na 

przedsiębiorczość lokalną potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań 

społecznych. W opinii wnioskodawców jedną z najważniejszych pozytywnych zmian 

obszaru LSR jest właśnie rozwój przedsiębiorczości. Warto kontynuować te działania 

w kolejnym okresie programowania, co jest zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców.  

3. Obszar LGD ZK dysponuje bogatym dziedzictwem kulturowym, w szczególności 

kulinarnym i licznymi produktami lokalnymi, na które zwrócono uwagę w LSR. 

Podejmowane działania zarówno przez beneficjentów jak również samo LGD KP 

przyczyniły się do powstania atrakcji w postaci szlaków kulinarnych wpisujących się  

w ponadlokalną sieć atrakcji. Zainicjowano współpracę branży turystycznej a także 

wzrost wiedzy podmiotów odpowiedzialnych za świadczenie, promocję i organizację 

usług turystycznych. Rozwój produktów lokalnych i prowadzenie ich sprzedaży 

stanowić może dla niskodochodowej działalności rolniczej. Warto w kolejnym okresie 

programowania kontynuować działania w obszarze promocji dziedzictwa kulturowego 

oraz rozwoju oferty gastronomicznej wykorzystującej potencjał produktów lokalnych  

i kulinariów. Na bazie omawianego dziedzictwa rozwijać można turystykę (w tym np. 

gospodarstwa edukacyjne, agroturystykę) i rekreację (w oparciu o ponadlokalne 

szlaki rowerowe), co jest istotne z perspektywy potrzeb mieszkańców. W opinii 

mieszkańców infrastruktura turystyczna jest drugim w kolejności wskazaniem  

w zakresie konieczności wsparcia ze środków unijnych w przyszłości. 

4. LGD ZK zrealizowała wiele operacji własnych oraz projektów współpracy 

ukierunkowanych na  rozwój i promocję produktów lokalnych. Działania te uzupełniały 

operacje indywidulane mieszkańców związane z rozwojem turystyki. Włączenie  

w ponadlokalny szlak i wspólną promocję wzmacnia wykorzystywanie lokalnych 

zasobów obszaru, głownie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zasoby kulinarne  

i produkty lokalne mogą stanowić podstawę do rozwoju drobnej przedsiębiorczości  

i wytwórczości i warto kontynuować działania szkoleniowe (szczególnie związane  

z regulacjami formalno- prawnymi prowadzenia takiej działalności), wymianą dobrych 

praktyk oraz budowaniem sieci promocji i sprzedaży.  

5. Pandemia COVID-19 i wprowadzone ograniczenia nie przeszkodziły w sprawnej 

realizacji LSR i osiągnięciu założonych w LSR wskaźników.  
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6. Wdrażanie LSR oraz działalność w zakresie aktywizacji prowadzona przez Biuro LGD 

ZK wpłynęło na  budowanie kapitału społecznego obszaru. Świadczy o tym m.in. ilość 

składanych wniosków w ramach naborów grantowych, skierowanych przede 

wszystkim do sektora społecznego. Fakt ten potwierdzają również wyniki badań 

związane z uczestnictwem mieszkańców w działaniach organizowanych przez LGD 

ZK, tj. wyjazdy studyjne, szkolenia, imprezy. Wyniki badań wskazują na pozytywne 

zmiany dotyczące jakości kapitału społecznego oraz poziomu zaangażowania 

lokalnej społeczności. Dowodem takiego stanu rzecz jest także tworzenie się nowych 

organizacji pozarządowych podejmujących działalność na rzecz lokalnych 

społeczności. W zakresie rozwoju tego obszaru w przyszłości, na które zwracają 

uwagę badani, jest dalsze wzmocnienie lokalnych liderów, doradztwo dla organizacji 

pozarządowych, poprawa warunków lokalowych umożliwiających organizację spotkań 

mieszkańców. Ważne jest również zaplanowanie działań angażujących młode osoby 

w działania społeczne, co w ocenie badanych może przyczynić się do zmniejszenia 

zjawiska migracji. 

7. Innowacyjność przysporzyła najwięcej trudności we wdrażaniu LSR w odniesieniu do 

wszystkich uczestników procesu wdrażania: wnioskodawców, członków Rady, 

pracowników biura. W przyszłości ważne jest kontunuowanie działań edukacyjnych  

w tym obszarze, m.in. przez szkolenia, promocję dobrych praktyk, wyjazdy studyjne, 

publikacje i poradniki. Wyzwaniem na przyszłości jest również promowanie innowacji 

społecznych. W tym zakresie pomocnym narzędziem mogą okazać się koncepcje 

„smart village”. Dodatkowo, ważne z punktu widzenia potencjalnego Wnioskodawcy 

może okazać się wsparcie merytoryczne Biura LGD ZK na etapie doradztwa  

i szkoleń. 

8. Wdrażanie LSR obejmowało stałe oddziaływane na zdefiniowane grupy 

defawowyzowane i obejmowało przede wszystkim: kierunkowanie operacji na 

oddziaływanie na grupy defaworyzowane (znaczna większość działań była 

ukierunkowana na realizację operacji, w których grupą docelową były osoby nalężące 

do grup defaworyzowanych LSR), tworzenie preferencji w warunkach wsparcia dla 

wnioskodawców pochodzących z określonej grupy docelowej (osoby bezrobotne  

i osoby młode do 34 roku życia), pośrednie wsparcie poprzez premiowanie innych 

wnioskodawców, którzy kierują wsparcie do grup defaworyzowanych. Prowadzono 

spójne z założonymi problemami i celami działania, przez cały okres wdrażania LSR. 

9. Działania LGD ZK przyczyniły się do poprawy komunikacji pomiędzy różnymi grupami 

społecznymi. Sprzyjały temu realizowane projekty współpracy, operacje własne, 

projekty granowe. Działania ukierunkowane były na wzmocnienie umiejętności 

współpracy różnych środowisk, włączenie grup defaworyzowanych i inspirowanie do 

podejmowania aktywności (głownie za sprawą wyjazdów studyjnych, wymianę 

doświadczeń i prezentację dobrych praktyk). 

10. Działania realizowane przez LGD ZK w ramach aktywizacji i poprawy jakości życia 

lokalnych społeczności cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyczyniły się do 

integracji mieszkańców. Badani dobrze ocenili wyjazdy studyjne oraz wymianę 

dobrych praktyk. W przyszłości warto kontynuować działania w szczególności 

ukierunkowane na większe zaangażowanie młodzieży w życie społeczne.   

11. Analiza realizacji planu rzeczowego i finansowego LSR nie budzi zastrzeżeń. Nabory 

odbywają się zgodnie z harmonogramem i są realizowane przez problemów. 

Opracowany plan komunikacji był rzetelnie przygotowany i wszystkie zaplanowane 
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działania zostały w znacznym stopniu zrealizowane. Poziom osiągniecia wskaźników 

produktów i rezultatu zbliża się do założonego poziomu.  

12. Organizacja pracy Biura LGD ZK jest oceniana bardzo wysoko. Pracownicy Biura są 

kompetentni, posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizowania 

powierzonych zadań. Usługi doradcze świadczone przez biuro oceniane są bardzo 

wysoko, co przekłada się na jakość składanych wniosków i realizowanych projektów. 

Praca Biura wspomagana jest stale szkoleniami, których program dostosowany jest 

do potrzeb i wyzwań związanych z wdrażaniem LSR.  Należy utrzymać wysoką 

jakość pracy Biura. 

13. LGD ZK zrealizowała projekt współpracy i jest w trakcie realizacji dwóch kolejnych 

projektów. We wszystkich operacjach uczestniczy więcej niż 2 partnerów. Projekty 

współpracy promują i uzupełniają lokalnie prowadzone działania, co wzmacnia 

korzyści związane z podejmowanymi działaniami na obszarze LGD. 

14. LGD ZK realizuje projekty finansowane z innych źródeł niż RLKS, co jest 

uzupełnieniem wdrażania LSR i przynosi dodatkowe efekty dla mieszkańców.  

W szczególności wymaga podkreślenia realizacja projektów ukierunkowanych na 

rozwój przedsiębiorczości lokalnej, z wykorzystaniem środków funduszy 

strukturalnych. Projekty te przyczyniły się powstawania nowych firm na lokalnym 

rynku oraz ukierunkowane były bezpośrednio do osób bezrobotnych, uznanych jako 

grupa defaworyzowana w LSR. Projekty te realizowały cel główny LSR. W ramach 

działań uzupełniających wdrażanie LSR realizowano szereg projektów partnerskich, 

finansowanych przede wszystkim z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Te działania 

dodatkowo wzmacniały aktywizację oraz promocję zaplanowaną w LSR oraz miały 

przełożenie na zainteresowanie wnioskodawców naborami organizowanymi przez 

LGD ZK. W przyszłości zaleca się realizowanie projektów dla młodzieży i lokalnych 

liderów.  

15. Wartością dodaną wdrażania LSR jest wysoki udział mieszkańców i przedsiębiorców 

w procesie wdrażania oraz aktywność społeczna. Dodatkowo wdrażanie LSR 

przełożyło się na jakość współpracy trójsektorowej i przynosi wymierne efekty  

w jakości życia na obszarze LSR przez poprawę stanu infrastruktury i przestrzeni 

publicznych, tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, rozwoju przedsiębiorczości, 

otoczenie wsparciem grup defaworyzowanych oraz wzmocnienie kapitału 

społecznego (m.in. przez wzmocnienie roli organizacji pozarządowych  

w środowiskach wiejskich, odpowiedzialności za realizowane inicjatywy oddolne oraz 

rozwój kompetencji przywódczych lokalnych liderów). 
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Aneksy 

Aneks 1.   

Scenariusz:  FGI Członkowie rady, zarządu pracowników  

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z członkami i pracownikami  

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Kraśnicka. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem bardzo wdzięczna/y za 

zgodę na udział w spotkaniu. W ramach spotkania będziemy rozmawiać o współpracy i ocenie 

działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach. Uprzejmie proszę o 

możliwość nagrania. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania i pozostaje w jej wyłącznej 

dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki na potrzeby zespołu 

projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi w raporcie nie zostanie 

przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości 

Plan przebiegu warsztatu:  

1) Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:  

 Jak prowadzone jest doradztwo?  

 Czy można coś ulepszyć? 

 Jak prowadza jest polityka informacyjna i marketingowa? 

 Czy jest przełożenie zasięgu i form informacji i promocji na jakość wniosków i realizację 

zakładanych wskaźników?  

 Co można poprawić? 

 Jaka jest rozpoznawalność marki LGD?  

 Z czym kojarzona jest LGD wśród mieszkańców?,  

 Czy jesteśmy zadowoleni z liczby uczestników spotkań, imprez , wydarzeń organizowanych 

prze LGD? 

2) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za 

zadowalającą?  

 Wydatki na poszczególne działania opisane w harmonogramie rzeczowo finansowym: 

zakładane – dokonane. 

 Czy w obszarze finansów dostrzegalne są jakieś problemy? Proszę o nazwanie ich i 

omówienie np. kwestia ściągalności składek, opóźnienia bądź kłopoty z rozliczaniem środków 

itp. 

 Czy widoczne są symptomy zagrożeń co do rzeczowego (osiągnięcie wskaźników) lub 

finansowego zrealizowania LSR? 

Wprowadzenie do tego obszaru tematycznego pozwoli wszystkim uczestnikom warsztatu zobaczyć 

kontekst pytań z poniższej listy. Jeżeli w tej części dyskusji rozpoznamy jakieś problemy spróbujemy 

odpowiedzieć na pytania: 
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 czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?  

 jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?  

 jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?  

3) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?  

Kryteria wyboru przedstawione zostaną w prezentacji –  zadane zostaną poniższe pytania:  

 Czy kryteria są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?  

 Czy dokonane zmiany przyniosły spodziewany rezultat? 

 Czy wnioskodawcy i rada rozumieją w prosty sposób kryterium? 

 Czy wyjaśnienia zapisane w karcie są wystarczające?  

 Czy radni uważają, że kryteria są sensowne jeśli nie to dlaczego? 

 Z którym kryterium jest najwięcej kłopotu i dlaczego? 

 Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?  

 Jaki rodzaj wnioskodawców zgłasza wątpliwości odnośnie kryteriów? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?  

4) Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne 

informacje?  

Obszar wskaźników - omówienie nastąpi w prezentacji natomiast w pierwszej części spotkania 

dyskusji poddane zostanie osiągnięcie poszczególnych wskaźników poszczególnych działań.  

 Czy wskaźniki są osiągane zgodnie z planem, czy występują jakieś problemy ze wskaźnikami 

np. (przyjęto złe założenia, nie ma możliwości zrealizowania wskaźnika itp.), czy planuje się 

jakieś zmiany? 

 Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?  

 Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?  

5) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?  

 Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?  

 Czy Rada swobodnie porusza się w ramach procedur?  

 Czy poszczególne dokumenty są proste do wypełnienia np. karta oceny ?  

 Czy Biuro nie jest za nadto obciążone biurokracją związaną z procedurami?  

 Czy uszczegółowienie procedur pomaga czy wiąże ręce?  

 Czy beneficjenci dostają jasne i zrozumiałe wytyczne na każdym etapie realizacji procedury? 

 Czy procedura spełnia wymogi Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rolnictwa?  

 Czy są jakieś obszary niezbieżności, problematyczne? Co trzeba zmienić? 

 

6) Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest 

zadowalająca?  
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Przedstawienie działań i obszarów tematycznych, w których składane są wnioski nastąpi w 

prezentacji. 

 W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? Co się zmieniło od 

ostatniego warsztatu? 

 Jaki rodzaj beneficjentów sprawia najwięcej kłopotów?  

 Jakie rodzaje wniosków najtrudniej się ocenia? 

 Czy problemy w tych obszarach skorelowane są z zasięganiem informacji w LGD (ci którzy się 

nie pojawiają składają najgorsze projekty)?  

 Jakie są przyczyny tego że niektóre wnioski są lepsze a inne gorsze? Czy są jakieś zmiany od 

ostatniego warsztatu. 

 Jeżeli jakość nie jest zadowalająca, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?  

 Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?  

7) Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia 

można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru 

LGD?  

Przedsięwzięcia oraz zmiany w sytuacji społeczno- gospodarczej zostaną zaprezentowane  

w prezentacji. 

 Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na 

dezaktualizację LSR? np. zmniejszenie bezrobocia, odpływ ludzi z terenów wiejskich, wzrost 

liczby seniorów, zmniejszenie zaangażowania się ludzi w młodym i średnim wieku w działania 

społeczne. 

 Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie 

zareagować?  

Dyskusja wokół:  Aktywne mniej aktywne gminy, przedsiębiorcze i mniej przedsiębiorcze (liczba 

składanych wniosków dla przedsiębiorczości), więcej organizacji społecznych - mniej, lokalni piszący 

wnioski lub ich brak (wsparcie merytoryczne). Dlaczego? Skąd różnice? 

8) Podsumowanie spotkania  

Zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku. 

Przypisanie odpowiedzialności za te zadania poszczególnym osobom oraz tam gdzie możliwe, 

opisanie policzalnymi wskaźnikami.  

Dodatkowo, pytania na podsumowanie: 

 Co było największym wyzwaniem w ramach waszej działalności w LGD w okresie realizacji 

strategii? 

 Co uznalibyście za największe osiągnięcie swoje i/lub LGD w trakcie realizacji strategii roku? 

 Jak oceniacie współpracę miedzy wszystkimi organami LGD? Czy jest coś do poprawy? 
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Aneks 2.  

Scenariusz:  FGI Beneficjenci i Wnioskodawcy, w tym przedstawiciele gmin  

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z instytucjami, organizacjami oraz 

Beneficjentami i Wnioskodawcami, którzy działają w obszarze wsparcia  Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Kraśnicka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest 

niezbędna dla oceny realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, 

dlatego jestem bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w spotkaniu. W ramach spotkania będziemy 

rozmawiać o współpracy i ocenie działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią 

projektach. Uprzejmie proszę o możliwość nagrania. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania  

i pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi  

w raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości. 

Plan przebiegu spotkania:  

1) Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:  

 Jak prowadzone jest Doradztwo przez Biuro LGD?  

 Czy można coś ulepszyć? 

 Jak oceniają Państwo politykę informacyjną i marketingową LGD w kontekście dostępu do 

informacji i jej powszechności na terenie LSR? 

 Co można poprawić? 

 Jaka jest rozpoznawalność marki LGD? Czy w Państwa otoczeniu mieszkańcy wiedzą czym 

LGD się zajmuje? 

 Z czym kojarzona jest LGD wśród mieszkańców?,  

 Czy mają Państwo jakieś uwagi spostrzeżenia do spotkań, szkoleń i innych otwartych działań 

LGD? 

 Czy obecna wysokość dofinansowania projektów jest zadowalająca? 

 Jak oceniacie Państwo poziom trudności procesu aplikowania o dotację z LGD? W zakresie 

dokumentacji konkursowej, czytelności przekazu ze strony LGD, kontaktu z LGD i innymi 

instytucjami w czasie ubiegania się o dotacje oraz realizacje i rozliczenie. 

 Jak oceniacie Państwo kryteria wyboru operacji? 

 Czy kryteria są jednoznaczne i obiektywne?  

 Czy wnioskodawcy rozumieją w prosty sposób kryterium? 

 Czy wyjaśnienia zapisane w ogłoszeniu o naborze są wystarczające?  

 Czy Państwo uważają, że kryteria są sensowne jeśli nie to dlaczego? 

 Z którym kryterium jest najwięcej kłopotu i dlaczego? 

 Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?  

 Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?  
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 Czy beneficjenci dostają jasne i zrozumiałe wytyczne na każdym etapie realizacji procedury? 

 Co było największym wyzwaniem w ramach realizacji operacji z dotacją z LGD ? 

 Jak realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju Państwa organizacji? 

 Co sprawiło, że projekt nie został zrealizowany? (dla beneficjentów którzy zrezygnowali z 

dofinansowania) 

2) Podsumowanie spotkania 

Zebranie wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnej LSR.  
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Aneks 3.  

Scenariusz IDI z przedstawicielami LGD, w tym Biura, Rady, Zarządu (w tym przedstawicielami gmin) 

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z  członkami LGD, które działają w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem 

bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w badaniu. W ramach wywiadu będziemy rozmawiać o 

działalności  

i współpracy z LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach.  

Uprzejmie proszę o możliwość nagrania wywiadu. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania  

i pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi  

w raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości.  

1) Diagnoza obszaru, pytania: 

 Jak ocenia Pan/i swoją gminę jako dobre miejsce do życia? Czy mieszkańcy  mogą 

realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby? Czy są obszary w których trudno 

zrealizować potrzeby mieszkańców? Jakie? Dlaczego? 

 Jakie są główne kierunki rozwoju gminy? Jakie są główne wyzwania z tym związane? 

 Na jakich zasobach społecznych i gospodarczych opiera się rozwój gminy? 

 W jakim stopniu zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 2014 roku) 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 Jak ocenia Pan(i) swoją gminę pod względem:  

o Atrakcyjności turystycznej 

o Promocji obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktury i oferty kulturalnej 

o Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej 

o Infrastruktury drogowej 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamości mieszkańców z regionem 

o Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działań na rzecz bezrobotnych 

o Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia 

o Działań na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działań na rzecz kobiet 

o Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

o Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 
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2) Współpraca w ramach LGD – pytania: 

 Jak ocenia Pan/i ogólnie zaangażowanie członków LGD w jej działalność (w latach 2014-

2020)?  

 Czy partnerstwo wykazuje zrównoważoną reprezentację podmiotów z obszaru działania 

LGD pod względem sektorowym, instytucjonalnym, geograficznym, społecznym? 

 W jaki sposób LGD wykorzystała potencjał wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa? 

 Jak często organizowane są spotkania członków LGD? 

 Kto był inicjatorem współpracy? 

 Z jakiego powodu zdecydowali się Państwo na współpracę z tymi konkretnymi 

partnerami? 

 Jakie widzi Pan/i główne bariery współpracy w ramach LGD?  

 Czy LGD nawiązuje współpracę międzynarodową? Z jakimi podmiotami? Jeśli nie – 

dlaczego? Jakie bariery wystąpiły? 

 W jaki sposób LGD komunikuje się z mieszkańcami? Czy są to wystarczające sposoby? 

 W jaki sposób LGD uwzględnia potrzeby różnych interesariuszy? 

 Jakie zmiany należy wprowadzić we współpracy w ramach LGD na przyszłość? Jakich 

obszarów powinny one dotyczyć? 

3) Ocena działań LGD – pytania 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jak Pan/i ocenia stopień realizacji 

celów LSR na lata 2014-2020?  

 Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie czynniki wspierają realizację celów? 

 Czy przyjęte kryteria wyboru i oceny projektów pozwoliły na wybór projektów  

w największym stopniu realizujące cele LSR? 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2007-

2013. Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Proszę sobie wyobrazić (hipotetyczną sytuację), że w kolejnym roku, funkcjonowanie LGD 

przestaje być finansowane ze środków publicznych. Jak ocenia Pan/i szansę na 

przetrwanie partnerstwa i kontynuowanie działań na rzecz społeczności lokalnej? Czy w 

sytuacji braku wsparcia finansowego prowadziliby Państwo współpracę z tymi 

partnerami? 

 W jaki sposób  Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej   

w regionie? Czy są to działania wystarczające? Jeśli nie to dlaczego? 

 W jaki sposób LGD wspiera rozwój kapitału społecznego w Państwa 

gminie/miejscowości? Czy są to działania wystarczające? Jeśli nie to dlaczego? 

 W jaki sposób LGD wspiera zasadę oddolności we wdrażaniu LSR? 

 Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na liczbę miejsc pracy poza 

rolnictwem? Jaki jest wpływ LGD na wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem? 



                          

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

86 
 

 Jaki jest wpływ LGD na aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie w 

sprawy lokalne?  

 W jaki sposób działania LGD wzmacniają i promują istniejący potencjał społeczny i 

zasoby? 

 W jaki sposób LGD współpracuje z lokalnymi liderami i ważnymi osobami/instytucjami?  

 W jaki sposób LGD wspiera powstawanie nowych inicjatyw? W jaki sposób LGD zachęca 

mieszkańców do angażowania się w swoje działania (poprzez spotkania, ciekawe 

wydarzenia)? 

 W jakim stopniu LGD przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

zatrudnienia? W jaki sposób LGD wpływa na liczbę miejsc pracy w gminie/miejscowości? 

Czy działania LGD są w tym zakresie wystarczające? 

 Które działania LGD cieszyły się największym powodzeniem wśród odbiorców tych 

działań/mieszkańców? Dlaczego? 

 Które działania napotkały na trudności, czego te trudności dotyczyły? 

 Czy działalność LGD jest Pani/a zdaniem potrzebna? 

 Jakie działania w Pani/a opinii należy finansować w przyszłości, aby poprawić warunki 

życia na terenie Pani/a gminy? 
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Aneks 4. 

Scenariusz ITI – z przedstawicielami ngo’s oraz gmin należących do LGD 

Dzień dobry, nazywam się ….. i reprezentuję …………..   

W ramach naszego badania prowadzimy rozmowy między innymi z instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi, które działają w obszarze wsparcia  Lokalnej Grupy Działania Ziemia Kraśnicka  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wiedza ta jest niezbędna dla oceny 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, dlatego jestem 

bardzo wdzięczna/y za zgodę na udział w badaniu. W ramach wywiadu będziemy rozmawiać o 

współpracy i ocenie działalności LGD w latach 2014-2020 i realizowanych przez nią projektach.  

Uprzejmie proszę o możliwość nagrania wywiadu. Nagranie służy wyłącznie na potrzeby badania i 

pozostaje w jej wyłącznej dyspozycji. Nagranie jest niezbędne do sporządzenia szczegółowej notatki 

na potrzeby zespołu projektowego. W przypadku wykorzystania ewentualnego cytatu z wypowiedzi w 

raporcie nie zostanie przywołany jej autor, celem zachowania anonimowości.  

1) Ocena działań - pytania: 

 Czym zajmuje się Państwa organizacja? Jaka jest grupa docelowa Państwa działań? 

 W jaki sposób może Pan/i opisać gminę jako miejsce do życia, w którym mieszkańcy 

realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby? Które potrzeby nie mogą być 

realizowane? Dlaczego? 

 W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (tj. od 2014 roku) 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

 Jak ocenia Pan(i) swoją gminę pod względem:  

o Atrakcyjności turystycznej 

o Promocji obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktury i oferty kulturalnej 

o Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej 

o Infrastruktury drogowej 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamości mieszkańców z regionem 

o Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działań na rzecz bezrobotnych 

o Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia 

o Działań na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działań na rzecz kobiet 

o Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem 

o Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2014-2020. 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jeśli tak, to jak Pan/i ocenia stopień 

realizacji celów LSR na lata 2014-2020? Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie 

czynniki wspierają realizację celów? 

2) Znajomość LGD – pytania: 

 Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?  
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 W jaki sposób i kiedy dowiedzieliście się Państwo o Lokalnej Grupie Działania? Jakie zna 

Pan/i działania LGD o charakterze informacyjno-promocyjnym? 

 W jaki sposób LGD komunikuje się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 

jednostkami samorządu terytorialnego? 

 Jak oceniają Państwo  wpływ działalności LGD w latach 2014-2020 na poszczególne obszary: 

o Atrakcyjność turystyczna 

o Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki 

o Infrastruktura i oferta kulturalna 

o Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna 

o Infrastruktura drogowa 

o Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów  

o Tożsamość mieszkańców z regionem 

o Działania i usprawnienia na rzecz osób niepełnosprawnych 

o Działania na rzecz bezrobotnych 

o Działania na rzecz osób przed 35 rokiem życia 

o Działania na rzecz osób po 50 roku życia 

o Działania na rzecz kobiet 

o Możliwość zatrudnienia poza rolnictwem 

o Warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2014-2020 

 Czy dostrzega Pan/i inne niespodziewane efekty (wykraczające poza spodziewane cele) 

związane z działalnością LGD? Czy były to efekty pozytywne czy negatywne? 

 Czy zna Pan/i założenia Lokalnej Strategii Działania? Jeśli tak, to jak Pan/i ocenia stopień 

realizacji celów LSR na lata 2014-2020? Jakie czynniki utrudniają realizację celów LSR? Jakie 

czynniki wspierają realizację celów?  

 Czy Pana/i zdaniem przyjęte kryteria wyboru i oceny projektów pozwoliły na wybór 

najlepszych projektów, wpisujących się w cele LSR? 

3) Blok dla organizacji / instytucji nie będących członkami LGD – pytania: 

 Czy Państwa organizacja rozważała przystąpienie do LGD? Jeśli tak - z jakiego powodu nie 

doszło do ścisłej współpracy i umowy partnerskiej? 

 Czy Pana/i zdaniem LGD dopuszcza poszerzenie partnerstwa o nowe podmioty? 

 Czy Państwa organizacja brała udział w jakimś wydarzeniu organizowanym przez LGD na 

terenie gminy? Jakie wydarzenie to było i jak Pan/i je ocenia?  

 Czy i w jaki sposób Pana/i zdaniem Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji 

gospodarczej w regionie? Czy działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich 

obszarach nie są wystarczające? 

 Jak wygląda rozwój kapitału społecznego w Państwa gminie, jak można go wspierać? W jakim 

stopniu Pana/i zdaniem LGD wspiera rozwój kapitału społecznego? Czy działania LGD są w 

tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu LGD wspiera rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu działania LGD przyczyniają się do wzmacniania tożsamości kulturowej? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakich kierunkach w Państwa gminie/miejscowości powinna się rozwijać turystyka? W jakim 

stopniu Pana/i zdaniem LGD wspiera rozwój turystyki? Czy działania LGD są w tym zakresie 

wystarczające? W jakich obszarach nie są wystarczające? 

 W jakim stopniu LGD wspiera rozwój lokalnej infrastruktury drogowej? 

 W jakim stopniu LGD wspiera grupy defaworyzowane (os. niepełnosprawne, kobiety, os. 

przed 35 r.ż., osoby po 50 r.ż., imigrantów)? Czy działania LGD są w tym zakresie 

wystarczające?  

W jakich obszarach nie są wystarczające? 
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4) Blok dla organizacji / instytucji nie będących członkami LGD – pytania: 

 Na czym polega Państwa współpraca z LGD? Jak i kiedy się rozpoczęła? 

 Jaka jest Pana ocena tej współpracy? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy?  

 Jakie widzi Pan/i główne bariery we współpracy z LGD? Jaka jest skuteczność i efektywność 

działania biura LGD? 

 Czy komunikacja w ramach LGD uległa poprawie biorąc pod uwagę czas od 2014 r.?  

 Czy w ramach LGD zapewniona jest zrównoważona reprezentacja podmiotów z obszaru 

działania LGD, pod względem sektorowym, instytucjonalnym, geograficznym, społecznym?  

 W jaki sposób LGD wykorzystała potencjał wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

partnerstwa?  

 Czy LGD rozważała rozszerzenie partnerstwa  nowych członków?  

 Proszę sobie wyobrazić (hipotetyczną sytuację), że w kolejnym roku, funkcjonowanie LGD 

przestaje być finansowane ze środków publicznych. Jak ocenia Pan/i szansę na przetrwanie 

partnerstwa i kontynuowanie działań na rzecz społeczności lokalnej?  

 W jaki sposób  Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej w 

regionie? 

 Jaki jest wpływ LGD na aktywność społeczną mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy 

lokalne? W jaki sposób działania LGD wzmacniają i promują istniejący potencjał społeczny  

i zasoby? W jaki sposób LGD współpracuje z lokalnymi liderami i ważnymi 

osobami/instytucjami?  

 W jaki sposób LGD wspiera powstawanie nowych inicjatyw? W jaki sposób LGD zachęca 

mieszkańców do angażowania się w swoje działania (poprzez spotkania, ciekawe 

wydarzenia)? 

 W jaki sposób można wspierać rozwój kapitału społecznego w Państwa gminie/miejscowości 

w przyszłości?  

 W jakim stopniu LGD przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

zatrudnienia? W jaki sposób LGD wpływa na liczbę miejsc pracy w gminie/miejscowości? Czy 

działania LGD są w tym zakresie wystarczające?  

 Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływały na liczbę miejsc pracy poza rolnictwem?  

 Czy jest potrzeba, aby w przyszłości wspierać przedsiębiorczość w ramach kolejnych edycji 

LSR? W jaki sposób należy to osiągać?   

 W jaki sposób działania LGD budują i wzmacniają lokalny potencjał turystyczny i dziedzictwo 

kulturowe? Czy działania te są wystarczające? Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 

wpływają na skuteczność tych działań?  

 W jakich kierunkach w Państwa gminie/miejscowości powinna się rozwijać turystyka?  

 Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby osób poniżej 35 r.ż.?  Jakie działania LGD 

odpowiadały na potrzeby osób powyżej 50 r.ż.?  Jakie działania LGD odpowiadały na 

potrzeby kobiet.?  Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby imigrantów – jeśli są takie 

osoby na terenie gminy/miejscowości? Jakie działania LGD odpowiadały na potrzeby osób 

niepełnosprawnych?  

 W jaki sposób działania te wpłynęły na poprawę sytuacji tych osób i ich warunków życiowych? 

Czy te działania mają trwałe efekty czy ich charakter był raczej doraźny?   

 W jaki sposób należy prowadzić działania na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w Państwa gminie/miejscowości? Jaki jest wpływ LSR i LGD na rozwiązywanie 

tych problemów? 

 Jakie działania realizowane w ramach LSR na lata 2014-2020 można uznać za innowacyjne, 

nowatorskie (wyróżniające się na tle innych)? Jakie typy innowacyjnych projektów/rozwiązań 

powstały w ramach  LSR?  

 Jakie zmiany w działaniach LGD należy wprowadzić na przyszłość?  

5) Aplikowanie do LGD – pytania: 

 Czy Państwa organizacja aplikowała do LGD?  
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 Czego dotyczył projekt?  

 Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do 

LGD?  

 Czy modyfikował Pan/i swoje pierwotne zamierzenia/plany tak aby dopasować je do wymagań 

związanych z możliwością otrzymania środków z PROW? Czego dotyczyły ewentualne 

zmiany?  

 Czy na etapie składania wniosku, realizacji lub rozliczania projektu korzystał/a Pan/i z jakiejś 

formy wsparcia ze strony LGD?  Na jakim etapie?  Czego dotyczyło to wsparcie? Jak ocenia 

Pan/i wsparcie udzielone przez LGD?  

 Czy Państwa projekt otrzymał dofinansowanie? Jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak -  proszę 

powiedzieć, czy współpraca z LGD miała wpływ na skuteczne aplikowanie w ramach PROW? 

Jaki to był wpływ? Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie projektu?  

 Czy w Pana/i opinii procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla Państwa?  Czy według Pana/i przyjęte kryteria pozwalały na wybór 

najlepszych projektów? Czy kryteria były jednoznaczne i obiektywne? Czy coś należałoby 

zmienić w zakresie procedury oceny i naboru bądź kryteriów?  

6) Współpraca – pytania: 

 Na czym polega Państwa współpraca z LGD? Jak i kiedy się rozpoczęła? 

 Jaka jest Pana ocena tej współpracy? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy? 

 Jakie widzi Pan/i główne bariery we współpracy z LGD? Jaka jest skuteczność i efektywność 

działania biura LGD? 

 Czy komunikacja w ramach LGD uległa poprawie biorąc pod uwagę czas od 2014 r.? 
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Aneks 5.  

ANKIETA CATI SKIEROWANA DO BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

(SKUTECZNYCH I NIESKUTECZNYCH) 

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 

Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

OCENA SYTUACJI W OBSZARZE LGD 

 

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym 

miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej Tak Trochę tak, 
trochę nie 

Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Nie 
mam 
zdania 

 
 

     

 

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnich latach (od 

2014 roku) warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej Tak Trochę tak, 
trochę nie 

Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Nie 
mam 
zdania 

 
 

     

 

 

3. Jak ocenia Pan/i obecnie swoją gminę w następujących obszarach: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Trochę 
dobrze, 
trochę 
źle 

Źle Bardzo 
źle 

Nie 
mam 
zdania 

Atrakcyjności turystycznej       

Promocji obszaru, dziedzictwa 
kulturowego, zasobów naturalnych i 
turystyki 

      

Infrastruktury kulturalnej obszaru       

Infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej 

      

Infrastruktury drogowej       

Zaangażowania mieszkańców w 
rozwiązywanie lokalnych problemów  

      

Tożsamości mieszkańców z regionem       

Działań i usprawnień na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

      

Działań na rzecz bezrobotnych       

Działań na rzecz osób do 34 roku 
życia 

      

Działań na rzecz osób po 50 roku 
życia 

      

Możliwości zatrudnienia poza       
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rolnictwem 

Sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

      

Aktywności Organizacji 
Pozarządowych 

      

Działań na rzecz rozwoju 
przetwórstwa lokalnego 

      

 

APLIKOWANIE DO LGD 

 

4. Kiedy składał Pan/i wniosek aplikacyjny do LGD? [pyt. otwarte] 

 

5.  Skąd dowiedział/a się Pan/i o naborze wniosków w LGD? 

a) Ze strony internetowej LGD  

b) Z maila wysłanego przez LGD 

c) Z bezpośrednich kontaktów z członkami LGD  

d) Od innych osób 

e) Z materiałów drukowanych (ulotki, broszury, ogłoszenia) 

f) Z mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja)  

g) W inny sposób (jaki?)(otwarte) 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do 

LGD?(pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Była to jedyne źródło finansowania naszego projektu  

b) Nie otrzymaliśmy dofinansowania z innych środków/innego programu 

c) Chcieliśmy skorzystać z nadarzającej się okazji otrzymania środków 

d) Zostaliśmy zachęceni do złożenia wniosku przez LGD  

e) LGD pomogła nam napisać wniosek 

f) Inne przyczyny, jakie? .............................. 

 

7. Czy modyfikował Pan/i swoje pierwotne zamierzenia/plany tak aby dopasować je do 

wymagań związanych z możliwością otrzymania środków z PROW? 

a) Tak [przejdź do 7.1] 

b) Nie  

 

7.1. Na czym te zmiany polegały?(pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 
8. Czy na etapie składania wniosku korzystał/a Pan/i z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD? 

a) Tak   

b) Nie  

 

8.2. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone przez LGD na etapie składania wniosku? 

a) Zdecydowanie dobrze  

b) Dobrze 

c) Przeciętnie 

d) Źle 

e) Bardzo źle  

f) Trudno powiedzieć 

 

 

9. Czy obecnie pozostają Państwo w kontakcie z LGD? 
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a) tak, nasi przedstawiciele chodzą na organizowane przez LGD spotkania [przejdź do 9.1]  

b) tak, od czasu do czasu kontaktujemy się telefonicznie [przejdź do 9.1]  

c) tak, czytamy komunikaty na stronie internetowej LGD [przejdź do 9.1]  

d) tak, mamy osobisty kontakt z członkami LGD [przejdź do 9.1] 

e) tak, kontaktujemy się w inny sposób (jaki?)…………..[przejdź do 9.1] 

f) nie mamy z LGD żadnego kontaktu [przejdź do 10] 

 
9.1. Jak często komunikuje się Pan/i z LGD? (pytanie jednokrotnego wyboru) 

a) Kilka razy w tygodniu 

b) Co tydzień lub kilka razy w miesiącu 

c) Raz w miesiącu 

d) Raz na kwartał 

e) Raz w miesiącu  

f) Raz w roku 

g) Rzadziej niż raz w roku 

 

10. Czy zna Pan/i założenia i cele LSR? 

a) Tak  

b) Nie 

 

11. Czy brał/a Pan/i lub organizacja którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? 

a) Tak   

b) Nie  

 

12. Czy otrzymał/a Pan/i dofinansowanie dla swojego projektu? 

a) Tak [przejdź do bloku pytań dotyczącego beneficjentów skutecznych, tj. do pyt. 18 a następnie 

do ostatniego bloku „OCENA DZIAŁANIA LGD”]  

b) Tak, ale nie na wszystkie składane projekty [przejdź do bloku pytań dla beneficjentów 

nieskutecznych, tj. do pyt. 13 a następnie skutecznych a następnie do ostatniego bloku 

„OCENA DZIAŁANIA LGD”] 

c) Nie otrzymałam/am [przejdź do bloku pytań dla beneficjentów nieskutecznych a następnie do 

ostatniego bloku „OCENA DZIAŁANIA LGD”] 

 

BLOK PYTAŃ DO BENEFICJENTÓW KTÓRZY APLIKOWALI NIESKUTECZNIE 

 

13. Na projekty z jakiego zakresu Pana/i organizacja aplikowała nieskutecznie w ramach 

PROW 2014-2020 (wielokrotny wybór)? 

a) obiekty społeczno- kulturalne 
b) promocja obszarów wiejskich 
c) Infrastruktura kulturalna obszaru 
d) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
e) Infrastruktura drogowa 
f) Wsparcie lokalnego potencjału zatrudnienia 
g) Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych 
h) Poprawa warunków życia osób do 34 r.ż. 
i) Poprawa warunków życia osób po 50 r.ż. 
j) Poprawa warunków życia osób bezrobotnych 
k) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej 

 
14. Na jakim etapie Pana/i wniosek został odrzucony?  

a) Na etapie oceny dokonywanej przez Radę Stowarzyszenia LGD Ziemia Kraśnicka 
b) Na etapie oceny dokonywanej przez Zarząd Województwa 

 
15. Jaki był powód niskiej oceny/ odrzucenia wniosku? [pyt. otwarte] 

……………………………. 
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16. Czy mimo to, projekt został zrealizowany: 

a) w takim samym zakresie 
b) w nieco ograniczonym zakresie 
c) w znacznie ograniczonym zakresie 

 

17. Z jakich środków projekt został zrealizowany? [pyt. otwarte] 

……………………………. 

BLOK PYTAŃ DO BENEFICJENTÓW KTÓRZY APLIKOWALI SKUTECZNIE  

 

18. Proszę powiedzieć, czy współpraca z LGD miała wpływ na skuteczne aplikowanie w 

ramach PROW? 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

 

19. Czy na etapie realizacji lub rozliczania projektu korzystał/a Pan/i z jakiejś formy wsparcia 

ze strony LGD? 

c) Tak [przejdź do 19.1]  

d) Nie [przejdź do 20] 

 

19.1. Na jakim etapie?  (pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Na etapie składania wniosku   

b) Na etapie realizacji projektu  

c) Na etapie rozliczania projektu  

 

19.2. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone przez LGD na etapie realizacji bądź rozliczania 

projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze  

b) Dobrze 

c) Przeciętnie 

d) Źle 

e) Bardzo źle  

f) Trudno powiedzieć 

 

20. Z jakiego zakresu Pana/i organizacja realizowała projekty w ramach PROW 2014-2020 

(wielokrotny wybór) 

a) obiekty społeczno - kulturalne 
b) promocja obszarów wiejskich  
c) Infrastruktura kulturalna obszaru 
d) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
e) Infrastruktura drogowa 
f) Wsparcie lokalnego potencjału zatrudnienia 
g) Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych 
h) Poprawa warunków życia osób do 34 r.ż. 
i) Poprawa warunków życia osób po 50 r.ż. 
j) Poprawa warunków życia osób bezrobotnych 
k) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej  
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21. Jakie grupy są głównymi odbiorcami efektów Pani/a projektu/ projektów? 

a) Ja i moja rodzina 

b) Moje organizacja  

c) Ogół mieszkańców gminy  

d) Turyści  

e) Przedsiębiorstwa  

f) Inne grupy, jakie? …………. 

 

22. Wracając do procesu aplikowania: czy procedury wyboru projektów były wystarczająco 

przejrzyste i przyjazne dla Państwa? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć 

 

23. Czy przyjęte kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów?  

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć 

   

24. Czy kryteria były jednoznaczne i obiektywne?  

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 
tak [przejdź 

do 25] 

Raczej tak 
[przejdź do 

25] 

Raczej nie 
[przejdź do 

24.1] 

Zdecydowanie 
nie 

[przejdź do 
24.1] 

Trudno 
powiedzieć 
[przejdź do 

25] 

 

24.1 Co należy poprawić w zakresie kryteriów na następne edycje LSR? (otwarte) 

………………………… 

 

25. Czy na etapie realizacji lub rozliczania projektu pojawiły się jakieś problemy wpływające 

negatywnie na jego przebieg bądź rezultaty? 

a) Tak [przejdź do 25.1] 

b) Nie  

 

25.1. Jakie to były problemy?(pytanie wielokrotnego wyboru) 

a) Problemy bezpośrednio związane z przedmiotem działalności 

b) Problemy finansowe  

c) Problemy formalno-prawne 

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

e) Problemy z terminową realizacją harmonogramu (opóźnienia itp.) 

f) Niewystarczająca wiedza, brak informacji lub trudności w dostępie do informacji 

g) Inne, jakie? ........................................................................................................ 

 

26. W przypadku nieuzyskania wsparcia z PROW, wymienione w pytaniu 20 projekty: (pytanie 

jednokrotnego wyboru) 

a) wszystkie zostałyby zrealizowane [przejdź do 26.1] 
b) więcej niż połowa zostałaby zrealizowana[przejdź do 26.1] 
c) mniej niż połowa zostałaby zrealizowana[przejdź do 26.1] 
d) żaden nie zostałby zrealizowany [przejdź do 27]  
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26.1 Proszę powiedzieć, czy projekty zostałyby zrealizowane… 

a) w takim samym zakresie  
b) w nieco ograniczonym zakresie 
c) w znacznie ograniczonym zakresie 
d) trudno powiedzieć 

 

OCENIA DZIAŁANIA LGD 

27. W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? Proszę ocenić 

następujące kwestie: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 

Czynnik Zdecydowani
e się 
zgadzam 

Raczej 
się 
zgadza
m 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowani
e się nie 
zgadzam 

Trudno 
powiedzie
ć 

Jestem poinformowany o 
aktualnych działaniach 
LGD 

     

LGD dostarcza 
kompletnej i rzetelnej 
wiedzy potrzebnej do 
rozwiązania problemu 

     

Pracownicy biura LGD w 
razie problemów szybko  
reagują i służą wsparciem 

     

LGD jest otwarte na 
współpracę z innymi 
podmiotami 

     

LGD pyta mieszkańców o 
ich potrzeby i konsultuje 
kierunki rozwoju 
obszaruna którym działa 

     

Działalność LGD jest 
potrzebna 

     

Bez LGD obszar 
rozwijałby się gorzej 

     

Widzę na obszarze gminy 
inwestycje i działania 
finansowane ze środków 
UE 

     

Dzięki LGD mieszkańcy 
są bardziej skłonni do 
podejmowania działań 
przedsiębiorczych  

     

Dzięki działalności LGD 
obszar (gmina) jest 
bardziej znany w okolicy  

     

Poprzez LSR mieszkańcy 
mogą mieć realny wpływ 
na to co dzieje się w ich 
najbliższym otoczeniu 

     

LSR odpowiada realnym 
potrzebom obszaru 

     

Mieszkańcy chcą aby 
działania zrealizowane w 
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ramach LSR były 
kontynuowane 

 

 

 

 

28. Czy zauważył Pan/i jakieś efekty negatywne dla obszaru działania LGD? 

a) Tak [przejdź do 28.1] 

b) Nie [przejdź do 29]  

 

28.1 Proszę podać przykład negatywnych skutków działania LGD (pytanie otwarte) 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

 

29.  Na wsparcie jakiego typu działań chcieliby Państwo uzyskać środki z UE w przyszłości? 

(pytanie otwarte 
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Aneks 6.  

ANKIETA SKIEROWANA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIEMIA KRAŚNICKA” 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, gmin: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, 

Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek do wyrażenia opinii na temat 

warunków życia w naszym regionie.  

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 

Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

PYTANIA BADAWCZE: 

9. W jakim stopniu zgadza się Pan/ilub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym 

miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 

tak 

 

Raczej Tak 

 

Trochę 

tak/trochę nie 

 

Raczej nie Zdecydowanie 

nie 

Nie 

mam 

zdania 

 

10. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w minionym 2021 roku 

warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Zdecydowanie 

tak 

 

Raczej Tak Trochę 

tak/trochę nie 

 

Raczej nie 

 

Zdecydowanie 

nie 

 

Nie 

mam 

zdania 

 

11. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

 Bardzo 

dobrze 

Dobrze Trochę 

dobrze/t

rochę 

źle 

Źle Bardzo 

źle 

Nie 

mam 

zdania 

Atrakcyjności turystycznej       

Promocji dziedzictwa kulturowego, 

zasobów naturalnych i turystyki 

      

Infrastruktury kulturalnej obszaru       

Infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

      

Infrastruktury drogowej       

Zaangażowania mieszkańców w 

rozwiązywanie lokalnych problemów  

      

Tożsamości mieszkańców z regionem       
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Działań i usprawnień na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

      

Działań na rzecz osób bezrobotnych       

Działań na rzecz osób do 34 roku 

życia 

      

Działań na rzecz osób po 50 roku 

życia 

      

Możliwości zatrudnienia poza 

rolnictwem 

      

Sprzyjających warunków dla 

przedsiębiorców i prowadzenia firmy 

 

      

Aktywności Organizacji Pozarządowej       

Działań na rzecz rozwoju 

przetwórstwa lokalnego 

      

 

12. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących minionego 2021 roku: 

(Prosimy o zaznaczenie „tak”, „nie” lub „nie wiem”)   

Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, 

rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.) 

 

Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach 

grupy, do której należę) 

 

Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, 

fundacja) 

 

Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)  

Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień 

(dotyczących gminy i mojej miejscowości) 

 

Jestem członkiem rady/zarządu (np. w fundacji, stowarzyszeniu, 

przedsiębiorstwie) 

 

Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej 

miejscowości/gminy 

 

Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy  

Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo  

W mojej gminie powstaje wiele firm  

W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy  

Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób 

przyjezdnych 

 

 

13. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie …………………………….. ? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   
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Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Trudno 

powiedzieć 

 

Raczej nie 

 

Zdecydowanie 

nie 

 

Nie 

mam 

zdania 

 

 

13.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? 

 Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak [przejdź do 5.2] Nie [przejdź do 6] 

 

13.2. Jakie są powody? 

a) Trudny dostęp do edukacji  

b) Trudny dostęp do instytucji kultury  

c) Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi 

d) Brak perspektyw zawodowych  

e) Powody osobiste/ rodzinne  

f) Inne…(jakie?)  

 

 

14. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków 

unijnych w ostatnim roku? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak często  

 

Tak, czasem  Trudno 

powiedzieć 

Nie 

 

15. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą 

zainteresowaniem mieszkańców? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak Ani tak, ani nie 

 

Nie 

 

 

16. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny, wizyty 

studyjne finansowanych ze środków unijnych w ostatnim 2021 roku? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak często  

 

Tak, czasem 

 

Trudno 

powiedzieć 

 

Nie 

 

 

17. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? 

(Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi)   

Tak  Ani tak, ani nie 

 

Nie 
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18. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych 

środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów 

dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? 

 Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych)   

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, 

turystyki 

 

Infrastruktura kulturalna obszaru  

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna  

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)  

Infrastruktura drogowa  

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)  

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem  

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców  

Warunki życia osób niepełnosprawnych  

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych  

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby do 34 roku życia  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby bezrobotne  

Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  

Działania umożliwiające pobudzenie aktywności Organizacji 

Pozarządowych 

 

Działania umożliwiające podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa 

lokalnego 

 

 

 

19. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania? 

a) Tak znam, słyszałam/em [przejdź do 12]  

b) Nie znam, nie słyszałam/em [przejdź do Metryczki]  

 

20. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania? 

a) od znajomych, sąsiadów  

b) w instytucji (urząd, szkoła)  

c) z lokalnej prasy 

d) widziałem/am działania LGD  

e)  uczestniczyłem/am w działaniach LGD/ brałem/am udział w projekcie  

Metryczka  

M1. Status na rynku pracy: 

a) Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą  

b) Zatrudniony/a w rolnictwie  
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c) Zatrudniony/a poza rolnictwem  

d) Uczący się/studiujący 

e) Osoba bezrobotna  

f) Inny typ, jaki?  

M2. Płeć: 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna   

M3. Niepełnosprawność: 

c) Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

d) Osoba pełnosprawna  

M4. Wykształcenie: 

a) podstawowe 

b) zasadnicze zawodowe 
c) średnie  
d) policealne  
e) licencjat, inżynier  
f) wyższe magisterskie  
g) inne 

 
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:  

a) nie posiadam gospodarstwa rolnego  

b) do 5 ha  

c) 5-10 ha   

d) 11-20 ha   

e) 21-50 ha 

f)  >50 ha  

 

M6. Wiek przedział 

a) do 25 lat 

b) 25-34 lat  

c) 34-50 lat  

d) >50 lat  

 

M7. Miejsce zamieszkania:  

 

 

 


